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  رسواًل أُلمينَيا يف َبَعَث الذي ُهَو

  وُيزِكيِهْم ِتهآيا عليِهْم يتلو منهم

  واحِلْكَمَة الِكـَتاَب وُيَعلُِّمهم

  َلِفي ُلَقْب ِمْن كاُنوا وإْن

  .ُمبنْي َضالٍل

*** 

 العظيم اهلُل صَدَق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهـــداء:

نينا الذي كان له إىل الفتى الربيطاني موسى نا

ابات غكوبي الصعاب بني الفضل األكرب يف خوضي املخاطر ور

تستطا  يف لعزم على اإلسهام قدر املاملاليو سابرًا أغوارها وعاقدًا ا

ملغامرون، يف زماٍن قلَّ فيه ا تغيري شيٍء من مالمح احلياة فيها

يقة. كما هولِ أو ُكنهِ احلقوضاعت فيه مالمح الباحثني عن اجمل

 وا معي أيام اخلوض يفأحيي كل أبطال الرواية الذين عاش

الصديق  ُقنن اجلبال وعلى رأسهمل بني األحراش ومتاهات اجملهو

ئع افيد أحتسن والفتى الراالعزيز َحميزاْر والشاب األصيل ج

ألدغال ذين عاشوا بيننا وسط افافاندنج. وإىل أولئك األطفال ال

هذه  بة. وإىل كل من يقرأمؤنتسني وحشتنا خالل الليالي الصع

  .التسطور أهدي حتياتي واحرتامي
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 الرحيم الرمحن هلل ا بسم

 

 مدخـل

ني يديك ميثل خواطر عزيزي القارئ هذا الكتاُب الذي ب

ليت فرضت لعمر بني ديار املاليو اإنتساٍن عاش سنواٍت من أنضر أيام ا

ن معاني. بكل ما حتوي الكلمةُ م نفتسها على التاريخ قدمِيه وحديِثه

فضل مجاهلا أو أكثر قلياًل فامتدت ب عامنيوقد زرتها ألبقى فيها 

 من ة إىل ثالثَة عشَر عامًاوسهوهلا ووديانها وغاباتها الكثيف

ت من ة ومجالياتها اليت نبعاالندهاش والتسفر بني غرائب الطبيع

 ل األوقات.كل الزوايا وتعانقت مع اخليال يف ك

كون ملاليو فتمنيُت أن يتصفحت كتاب الطبيعة يف بالد ا 

َمُر إىل ما اليانعات وأن يطول التَس مر كله ترحااًل بني هذه الربو الع

جلمال ا  أخضر فاَض من ِسحِرال نهاية. وغرقت بني أمواِج ِبتساٍط

ُرواِئها ذتها أفاننُي الطبيعة بحتى تدىل كالثمار اليانعات اليت غ

منت بيننا هذا الواقع البديع. و العذِب الذي أعاننا على التآلف مع

 رِف منت مع األيام.للمحبِة والتآلِف والتعا أواصُر

من  ًا بني هذه األكاليلكان امُلَنى أن يظل العمر سرمدي

نة اِط املخملي من سندس اجلالورود وهذه الغصون اليانعة والبتس

لزاد يف متسرية وكان ا وم امليعاد.اإلهلي الذي َنَما على األرض قبل ي

ق كل د اإلله الذي خلح حبمالتفاعل مع سحر املاليو هو التتسبي

 هذا اجلمال. 

 رفًا حتى استوعبُتهاوتصفحُت أسفاَر احلقيقة حرفًا ح

هذا  مقام التأمل يف سحر بإحتساس النقاء والصدق الذي يقتضيه

عن إبرٍة   أرض املاليو كالباحثالوجود. ولعل الباحث عن اجملهول يف



تدعو ت ف. الكثري من املعطيايف كومٍة من القش قبل هطوِل اخلري

لغة ج اإلنتسان مبا يريد. وللتأمل والغوص يف األعماق حتى خير

ا ال القريب حتى تبدو وكأنهالتخاطب ترتنح أحيانًا بني القصي و

ما ال ُنريد. لى ما حولنا مما ُنريد وتقَوى على إشباِ  َنَهِم التعرف ع

 لآللئ والدررال أنَّ األمل يف حصاد اورغم أن التسفرَ قطعةٌ من العذاب إ

 املتسري لتواصل، ويغري مبواالِةيذلل كل املتستحيل وُيَجِمُل صعاب ا

ولذلك  اإلياب بالصيد الثمني. الذي كان أشبه باملغامرة أماًل يف

غوار كن يف خاطري غري سرب أعندما بدأُت خوض هذا املعرتك مل ي

رًا ممتلئ  العودة منها إال اافاحلقيقة بكل تفاصيلها. وما فكرُت يف

 التسالل. 

ات ياء اليت رأيتها وعشرمل َتَزْل يف خاطري عشراُت األش

دير أن لذين فرضت عليهم املقاالغرائب اليت عايشتها مع البتسطاء ا

 فاضت بها مدن ماليزيا يعيشوا مبنأى عن التكنولوجيا اليت

ضوا حياَة ة الِبكر. ذلك ألنهم ارتوافتقرت إليها غاباُتها االستوائي

لشيء إال  ضا أنفتسهم وطيب خاطرهم، الِراألحراش بكامل إرادتهم و

 تآلفوا معها حق التآلفألنهم عشقوا الطبيعة حتى الثمالة و

أسطر ما عٍد وأنا أمتسك بالقلم وفأعطتهم ما أرادوا. وسعدُت أميا س

ليتسري يف أن أسهم ولو بالنذر ا عايشته طوال تلك األيام علَّ وعتسى

ه مار مثل هذظ خبوض غتوصيف احلقيقة ملن مل حيالفهم احل

له عن طبيعة أهله وأرضه وجباالرحالت إىل عامٍل اختلفت طبيعته و

 كل بقا  الدنيا. 

به حياة ابات يف ماليزيا ال تشويف احلقيقة فإنَّ حياة أهل الغ

نَّ أولئك  من بقا  العامل، وذلك ألأي بشرٍ من أهل املدن يف أي ُبقعٍة

اش، ومل هذه األحرحيقة بني النفر من الناس قطنوا منذ قروٍن س

يعة حلضر. ولعل خريات الطبخيتلطوا يف كثرٍي أو قليل مع أهل ا

ثرة يف كل ر العام والثروات املتناالعديدة واملياه املتدفقة على مدا
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 اك وحيوانات برية بكلمكان من مثاٍر وفواكه ونباتات وأمس

هم عن كل وما ال يؤكل قد أغنتاألحجام الصغرية والكبرية مما ُيؤ

د ذا بال  أن املال نفتسه مل يعأياديهم للغري. وهذا هو التسبب يف مد

 يدخلونها ئًا من األسواق اليت الألهل الغابة ألنهم قلما يشرتون شي

قفون إال ق. وحتى إذا دخلوها ال يإال ملامًا وال حيبونها على اإلطال

التاكرو  شياء التافهة مثل ُكراتأمام بائع التسجائر أو بعضٍ من األ

  حيبون لعبها كثريًا.اليت

بات ام التنقل بني الغاوسط هذا العامل اجملهول كانت أي

ب ، وكانت غنيًة مبا جيمليئًة بالرغبة يف استكشاف كل شيء

ىل من مل ياٍت حتملها األيام إتتسطريه ملقبل األيام حتى تصبح ذكر

 تكوُن ميتسورًةأخاُل أنَّ إتاحَتها َس ُتَتْح له مثُل هذه الفرص اليت ال

دي لى نفتسي أن أضعها بني يحتى للمؤلِف ذاِته، ولذلك آليُت ع

جدانهم ال والتأمل وتعيُش يف والقراء، علها تضيف ُبعدًا من اخلي

  كما عاشت يف ِسِجِل الذكريات.

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 األول الفصل




 

 اجملهول رحلة
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 الفصل األول

رحلة المجهول

 

خرج و كتب لي القدر أن أيف ليلٍة من ليالي صيف املالي

 ملبور وأتوجه صوب من ضوضاء العاصمة املاليزية كواال

دما حضر أحد طالبي األحراش. وكانت القصة قد بدأت عن

خرًا يف ة إىل قاعة الدرس متأباجلامعة اليت تقع يف قلب املدين

لتساعة ا اعات الدراسة يفذلك الصباح، حيث تعودنا أن ندخل ق

ليت ُتشرُق دًا يف بالد املاليو االثامنة صباحًا وهو وقٌت مبكٌر ج

رج من باحًا. مما جعلنا خنالشمس فيها بعد التساعة التسابعة ص

نتوجه د صالة الفجر مباشرة لبيوتنا كل يوٍم يف االٍم دامس بع

 صوب مقر العمل. 

ى نانينا وامسه موسلربيطاني ادخل عليَّ ذلك الطالب 

Musa Naneena عد بدء احملاضرةمتأخرًا نصف ساعة كاملة ب ،

 تتفق وال درسالاً على حلاق وهي بكل املقاييس ليتست زمناً قصري

 زمن متسألة يف التدقيق غاية دققت اليت اجلامعة قوانني مع

 يف مباشرًة فكرُتو. التسواء على البوالط األساتذة وخروج دخول

 عدة كرره الذي التأخر ذلك لىع وتوبيخه الدخول من منعه

 : بقوله أحتدث أن قبل بادرني أنه إال مرات،

 أنَّ ِثق لكنو تأخرت قد أنين علمأ إنين أستاذ يا معذرًة»

 أنك متامًا ثٌقوا وأنا الوجاهة، يةغا يف أسبابًا هذا لتأخري

 تتسمح أن وأرجو األهمية غاية يف ألمرا ألنَّ لك أقول ما سُتقدُر



 وفجأًة. «احملاضرة هذه هايةن بعد كاماًل لك بشرحه لي

 ما األمر يف دام ما بالدخول هل أمسح بأن إحتساٌس اعرتاني

 إخراجه وشك على كنت أني غمر واإلقنا  احلديث يتستدعي

 أنفتسهم مهل تتسول قد ممن غريهل عربًة يكون حتى الغرفة من

 يف الطالب أن العجيب والشيء. احلضور مواعيد يف بالتهاون

 النتيجة كانت امهم األستاذ على بدًاأ يكذبون ال املاليو بالد

 نائمًا، كنُت علمللم يقول أحدهم نام فإذا. منه يتوقعونها اليت

 الصدق، بكل عنه حيكي مكان أي وأ حفٍل يف متساهرًا كان ولو

 ذلك قولي أن يتوانى ال لدرسل كارٌه ألنه غاَب لو وحتى

 بأن شعرُت ذلكول. نفاق أو تدليٍس أو مواربة أي دون لألستاذ

 على الدخولب ملوسى وَسمحُت ليهع التعرف يتستحق أمرًا هناك

 نهاية بعد تسردهاب وعد اليت التأخر اهذ أسباب منه أعرف أن أمل

 . احملاضرة

 إال بالطال مجيع وخرج رسللد احملدد الزمن انتهى

: لي وقال ولبالدخ له مساحي ًاشاكر أمامي جلس الذي موسى

 امللكة كلنتان يةوال ملكة مع احلوارب أستاذ يا مشغواًل كنُت» 

 القادمة لجولةل اآلن نرتب ألننا Tengko Anis أنيس تنكو

 قبائل عم األحراش وسط لعطالتا يف نقيمه الذي لربناجمنا

 الربنامج كان اومل. الغابات هذه يف تعيش اليت أصلي األورانج

 الفنية واملتساعدات الكبري املادي الدعمو التكتم من للكثري حيتاج

 والية يف انالتسلط بقصر االتصالب مشغواًل كنُت فقد اهلائلة

 الدعمب املطاف نهاية يف افرنا هلل واحلمد ،Kelentan كلنتان

 حنتاج ما كل نال تقدم بأن وعدتنا دوق امللكة، من نريده الذي

 ومتكث املرة ذهه الغابة يف تزورنا نأ على وافقت إنها بل. إليه
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 دوق. املضمار هذا يف نبذهلا اليت للجهود تقديرًا مقدرًا وقتًا معنا

 بداية يف الطالب مجيع مع ركناحت يكون أن مبدئيًا قررنا

 سبب هو ذلكو اآلن، من شهر بعد يأ القادمة الصيفية العطلة

 «. تأخري

 متامًا، أقنعين قد أنه اانًا ،كتوس الكالم هذا موسى قال

 وأنين حياتي، يف الربنامج بهذا مسعأ مل بأنين أدهشته ولكنين

 واقتناعي وقفهم تقدير يف يطمع كيفف يقول مما شيئًا أعرف ال

  :بتسؤالي بادرته هشتهد تزول أن وقبل يفعل؟ مبا

 أجهل إنين بل به أمسع مل أمٍر عن تتحدث موسى يا أنَت»

 لك التسماحو موقفك بتقدير قنعينت ولكي األمر، هذا متامًا

 الذي امجالربن هذا طبيعة عرفأ أن أريد فإنين مبواصلته

 بالتحديد أنت رتتأخ وملاذا امعة؟باجل عالقته وما عنه تتحدث

 هم ومن ه؟ب لك مسح أو كلفك يالذ ومن الطلبة؟ بقية دون

 فيه سواك وند أنت تنخرط ملاذاو الطالب؟ من معك املشاركون

 « ؟الدراسي يلكحتص وقت من بكثرٍي مضحيًا

 لك سأحكيهاو أستاذ، يا ويلةط قصٌة هذه: » موسى قال

 خدمًة لي تقدم أن يف أطمُع اآلن لكنينو وقتها، يف تفاصيلها بكل

 جتربًة لك ونستك أنها متأكد أناو األبد، إىل لك أنتساها لن

 أفضل هي تكن مل إن والتسنني ألياما مرِّ على ستذكرها فريدًة

 . «البالد هذه من به ستخرج ما

 شعوٌر انتابين نأ بعد واملقنعة ةالواثق عباراته من ضحكُت

 مبا قيقًةح حريني الذي لطالبا هذا أسلوب من باالستغراب

 سل» :له وقلُت نفتسي يف حتساساإل ذلك كتمُت ولكين. يقول



 لي قالو .«مقنعًا حديثك انك إذا معك وستجدني تريد ما

 هذا على فًامشر تكون أن أستاذ اي أريدك أنا»  :الفور على

 وسرتى فيه، ريكًاش لتكون الغابة إىل معنا تتسافر وأن الربنامج،

 أنك عن فضاًل أقول ما وصدق الربنامج هذا أهمية بعينيك

 حتى عرفهي ال الذي اجملهول العامل هذا بعجائب ستتستمتع

 ليهع لإلشراف بالذات ناأ تريدني وملاذا: » له قلُت«.  ماليزيا أبناء

 يف تأخرك على أعاتبك ال حتى الرشوة من نو  هي هل

 «؟املتستقبل

 أنا تاذأس يا واهلل: »يل وقال كثريًا موسى ضحك

 أستاذ اختيارب اجلامعة إدارة تينأمر أن منذ باالسم اخرتتك

 الوهلة نذم امسك أعطيتهم قدو. الربنامج هذا على ليشرف

 لك يصدرون مث للموافقة أواًل كاستشارت مين فطلبوا األوىل

 وقد نتظاركبا فهم اآلن تسأهلمت أن وميكنك التعيني، خطاب

 . «اخلطاب هذا لك كتبوا

 إدارة من مسيبا معنونًا طابًاخ موسى لي أخرج وبالفعل

 ويتستحق جد مراأل بأن فشعرت وضو ،امل هذا إىل يشري اجلامعة

 اإلدارة اقأور على موسى طلعينأ عندما خصوصًا االهتمام،

 كل على عينوأطل باجلامعة قافيةالث األنشطة إدارة وأختام

 وبعض اليزيةامل الداخلية وزارةو التسلطان قصر مع املكاتبات

 . اإلسالمية التسفارات

 ألنى بدئيًام موافق أنا موسى اي: »له قلُت الفور وعلى

 برؤيتها تشرفأ مل اليت املاليو تغابا بزيارة شغوٌف بصراحة

 منهمكني اللنا حيث. ملبور كواال يف مكثتها اليت األعوام طوال
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 من حرمناو أوقاتنا كل منا رقس الذي األكادميي العمل يف

 الربنامج ذاه إن ثم. املهمة ناألماك هذه مثل على التعرف

 أجله، من هاداالجت بل فيه خنراطاال يتستحق أمامي أراه الذي

 دعين لكنو اجملهول، استكشافب فضولي سيشبع أنه شك وال

 من أنَت محلتك اليت الدوافعو األهداف تفاصيل على أقف

 لبةط بقية دون الشاق ملالع هذا كل لتحمل البداية

  .«اجلامعة

 تعلم ماعند أستاذ يا دهشستن إنك: »موسى لي فقال

 من ديدالع بنيت وقد تسيحيم ومبشر قتسيس األصل يف أنين

 درجة اننيومث مئًة حتولُت ينولكن األحراش وسط الكنائس

 بنيتها ليتا الكنائس هذه كل حولأ أن وقررُت متسلمًا وصرُت

 «. متساجد إىل بنفتسي

 كثري ينانتابت سنه صغر كمحب يقول ملا دهشيت ووسط

 اليقنيو الشك بني لتساني لىع تزامحت اليت التتساؤالت من

 بدري بابكر مالك الربوفيتسور يلالزم حديثنا حبل قطع ولكن

 معرفًة موسى فيعر وهو اجلامعة نفسب أستاذًا معنا يعمل الذي

 إليَّ التفَت مث الكلمات ببعض وسىم وشاغل علينا فتسلم جيدة،

 يريد معةاجلا مدير ألن ريًاكث عنك أحبث أنا: »قائاًل

 عنك، هوو أنا فيه نتحدث ناك ومهم ضروري ألمر مقابلتك

 «. بانتظارك هوو اآلن إليه تذهب أن فأرجو

 يا لقاء لنا فليكن: »لي لوقا حديثه موسى قطع هنا

 أمتنى ناوأ. كثريًا تدهشكس تفاصيل لك وسأحكي دكتور

 يف ناه وليس نفتسها الغابة داخل عنها حديثنا يكون أن



 وستجدني وسى،م يا موافق أنا: »هل وقلت ضحكُت«. كواالملبور

 الطالب نشؤو وملكتب إلدارةل موافقيت تنقل أن بعد معك

 «. حيدث ذا ما وسنرى

 أن أتصور وكنُت. قال مبا ٌلمشغو وعقلي موسى فارقُت

 إخطار على طلعُتا أن بعد األمر هذاب يتعلق لي املدير استدعاء

 كان. خمتلفًا أمرًا وجدُت ولكين ،عليه باإلشراف لي اجلامعة

 عمل الذي( انسليم أبو أمحد حلميدا عبد) الدكتور هو املدير

 الراحل تورللدك خلفًا لعامليةا اإلسالمية للجامعة مديرًا

 . الرؤوف عبد حممد

 األلقاب فعأر حيمل وهو تسية،اجلن سعودي سليمان وأبو

 املفكرين من هوو. امللك إياه منحه يالذ( داتو) لقب املاليزية

 والدهاء أةباجلر التسنوات مر لىع اتصفوا الذين التسعوديني

 اليت سنواته طوال ال وقد. دارياإل العمل جمال يف والتجرد

 واإلداري البصرية نافذ للرجل مثااًل اجلامعة هلذه مديرًا قضاها

 . اجلامعة قبلمتست على واملثابرة التخطيط يف الناجح املقتدر

 كمرتب هل خصص الذي املال يف زاهٌدوأبو سليمان رجٌل 

 خاصًا دوقًاصن أنشأ حيث جلامعةا إدارة يف عمله سنوات طوال

 The املدير مال صندوق مساهصة وووضع له إدارة خا املال بهذا

Rector’s Fund لذيا الصندوق هلذا بيذه املرتب كل وكان 

 أفريقيا دول من الفقراء الطلبة على لإلنفاق بأكمله أوقفه

 نفقته على بلواُق الذين طالبنا من ًاكثري له رشحنا وقد. وآسيا

 يتستحقون نمم وغريها وجيبوتي والصومال التسودان أبناء من

 حتى زدهارا أميا زمانه يف امعةاجل ازدهرت وقد. املتساعدة
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 استقطبهم لذينا قاطبًة العامل ءعلما لفطاحل مرتعًا أصبحت

 ليكونوا روضالف أسوأ على أو يهاف للعمل اآلخر تلو واحدًا

 ما شخصياٍت حبةوص بزمالة استمتعنا أننا حتى. زائرين أساتذًة

 والشيخ ،الغزالي حممد لدكتورا الشيخ مثل بها حنلم كنا

 والشيخ ودي،غار روجيه الكبري والعامل ديدات، أمحد العامل

 أمحدجلليل ا العامل والشيخ ني،الزندا الوهاب عبد الدكتور

 بابكر الكم الربوفيتسور العاملو خروفة، والدكتور القبيتسي،

 الربوفيتسور ستاذواأل سن، أبو براهيمإ أمحد والربوفيتسور بدري،

 وعشراٍت لعانيا نزار الدكتور ستاذاأل الربزجني، الدين مجال

 . غريهم وعشراٍت

 وجدتف سليمان أبو حلميدا عبد الدكتور على دخلُت

 للتحدث بينيطل كان حيث توقعته مما متامًا خمتلفًا األمر

 إدارة يف اخلاص مبكتبه معه ملألع نقلي يف رغبته عن معي

 طوياًل معه ومكثت شكرته يقول امل اندهاشي ووسط. اجلامعة

 عن له حكيتو الكثري عن سألين حيث احلديث، أطراف نتجاذب

 اإلجنليزية لغةل وتعلمي ومؤلفاتي ةاإلعالمي جتاربي من الكثري

 مالك يتسوربروف له قاهلا ياءأش من بذكره تفضل ما وبعض

 . بدري

 أفكر مل أنين مرغ منه مسعته ملا الغامرة بالتسعادة وشعرُت

 املديرين مع انك إذا خصوصًا إلداريا بالعمل األيام من يوم يف

 يف يطمعون ينالكثري أن ورغم. تساتباملؤس املباشرين والرؤساء

 ميولي حبكم نهاع اعتذاري يف أسهبُت أنين إال املناصب هذه مثل

 مذيعًا لعمليةا حياتي بدأت أنين محبك العمل جمال يف للتحرر

 أو رقيب ندو كالنحلة تحركاني والصحفي واملذيع. وصحفيًا



 عملت أن نذم حياتي طوال لتحررا هذا على حرصت وقد. عتيد

 أنين حتى .واجلامعات بالصحف ًامرور والتلفزيون باإلذاعة

 ئيتسهر غياب عند اجلامعةب القتسم برئاسة كلفت عندما

 ألنهي التسبلو األساليب كل ىلإ جلأُت يوسف مصطفى األستاذ

 والفكاك جاحبالن جهودي تكللت ىحت اجلتسيمة املتسئولية تلك

 عندما تىح التسنوات مر على أبيد هو ذلك والَّ. إسارها من

 ذلك إسناد عةاجلام مدير وسعادة بدري مالك الربوفيتسور رأى

  .الضعيف شخصي إىل املنصب

 اجلامعةب الطالب شئون دارةإ وسلمتين األيام، مرَّت

 على مشرفًا بتعييين خطابًا ملبور بكواال العاملية اإلسالمية

 اجلهات عضب مع ومتوله جلامعةا ترعاه الذي موسى برنامج

 التسعادة كل وسعدُت. ماليزيا خارجو داخل اخلريية واملؤستسات

. عنها حكيُت ليتا اإلدارية األعمال هيشب ال الذي التكليف هلذا

 الربنامج يف املشاركني لطالبا مع اجتماعات عدة وعقدنا

 ثم والطالبات، ةالطلب بني من فائقة بعنايٍة اختيارهم مت الذين

 . املاليو غابات وحن وتوجهنا أمتعتنا حزمنا

 كل على موسى من عرفُتت قد الرحيل ُقبيَل كنُت

 إىل عليه لكاملةا إجابته أرجأ احٍدو سؤاٍل َعدا الرحلة تفاصيل

 التسؤال هذا نَّأ يدري يكن مل ولعله .الغابة إىل وصولنا بعد ما

 هي ما]: هوو الدوام على بالي يشغل الَّ الذي الوحيد هو

 أن ووعدني[ ضين؟امُل املشرو  بهذا ميقو جعلته اليت اخللفياُت

 . راشاألح إىل نصل ندماع بالتفصيل شيء كل لي يشرح
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 رحلة إلى المجهول

 املطر َزخَّاُت هتزف النتســـمات، ليِلع صـــحٍو، نهاٍر يف خرجنا

 اليزيةامل العاصــــــــــمة Kuala Lumpur( كواالملبور) مدينة من

 وألوانها، اســـحناته تنوعت اعًةمج كنا. الشـــمال حنو وتوجهنا

 أورباو وأفريقيا آســـــــــــــيا من الدنيا بقا  خمتلف من جاءت

 أفكارنا القتت فقد واملالمح تســــحناتال تباين ورغم. وأســــرتاليا

 . اوالنواي وغاياتنا ومرامينا

ــيارًة امتطينا  تقودها Bajero الباجريو طراز نم أنيقًة ســ

ــرينال عمرها يتجاوز مل فتاٌة ــمى عشــــ . Marheni مارهيين ُتتســــ

 الذي طويلال األســــفلت شــــار  لىع نهبًا األرض تنهب وكانت

 على إال قهنفار ومل ملبور االكو مدينة قلب من التزمناه

 من بأكمله يوٍم نصف من أكثر نام أخذت اليت الغابة مشارف

ــفر ــل التســـــ  والطعام ملاءبا للتزود إال توقفن كنا ما. املتواصـــــ

 .الرحلة طول من نتعب عندما

 ملاليزيةا الصـــنعة يد مجلته قد طوله رغم الشـــار  كان

 األنيقة، ألزاهرُيوا األشـــــجاُر حفَّته وقد. املتســـــافر يريح ما بكل

 املتســاء  ويف. ظًةحل تفارقنا مل ليتا اخلدمات مراكز حوله ومن

 املتســافرين يونع أراحت اليت لتســاطعةا باللمبات جنباُته أضـيئتْ 

 . لكثيفا الظالِم أرتاِل عن رغمًا

 الكربى واملدن ىالقر من بالكثري رمي الشار  هذا أنَّ ورغم

 علينا اســـتعصـــى حوله ُبنيت اليت احاتاالســـرت أنَّ إال والواليات

 كنا حيث خر،واآل احلني بني لواضـــــحا وبروزها لكثرتها َعدُّها

ــرتاحًة نرى ــمال وأ اليمني على اسـ ــا كل بعد الشـ . تقريبًا عٍةسـ



 نظافتها يف الفنادق أو للكونداتا مثل مثلها اســــــرتاحاٌت وهي

 مأكل نم املتســــــــــافر إليه حيتاج ما بكل وجتهيزها وأناقتها

 طوله على لشـار  وا. املختلفة اهلابأشـك  للراحة ووسـائل  ومشـرب 

 جعلها مما لواســعا اخلالء يف ملتناثرةا التلفونات بكابينات مزود

 نأت اليت البيادرو الفيايف قامستهات واحدة مدينٌة وكأنها تبدو

  .األميال مئاِت العاصمة عن

 طبيعٍة قلب يف راسية تالٍل وسط هسدول املاليو ليُل أرخى

ــواء رتنابه وفجأًة. ومثرية أخاذٍة  بعيد من لقويةا النيون أضــــــ

 بعد النصـــفو الواحدة إىل تشـــري التســـاعة وكانت ملعانها لشـــدة

 مدينة على اخلوند اآلن بأننا ارفونالع أخربنا. الليْل منتصـــف

ــمة Kota Baru (بارو كوتا) . Kelantan (نتانكل) والية عاصــــ

 وعلى. اجلديدة نةاملدي تعين ملاليويةا باللغة بارو كوتا وكلمة

 الذي الليل ســـويعات من تبقى ما ضـــينق أن مجيعًا قررنا الفور

 الغد يحةصــب يف ســفرنا نواصــلل املدينة هذه يف معظمه مضــى

ــالنا وأبت مأخذ كلَّ منا أخذ قد كان اإلعياء ألنَّ  أن أوصــــــ

 .الرحيل من تبقى ما تتحمل

ــيارة توقفت  أحياء أحد يف املنازل أحد مامأ الباجريو ســــ

 صـــاحبه خرج تىح البيت، هذا َمْنِل أدري أكن ومل. بارو كوتا

 حبرارة علينا ســـلموا الذين لوســـيمنيا األطفاِل من ثالثٌة ومعه

 هذا أن حينها وعلمُت. الداخل إىل والتفضل النزول منا طالبني

ــيارة خلدا معنا ُكنَّ الئيال الطالبات إحدى منزل هو  ســــــــــ

 وأحتســــــتســــــتُ  .اجلامعة يف لقانونا بكلية تدرس وهي الباجريو

 ضــيوفًا ننزلســ وأننا الكبري ددناع الحظُت عندما شــديد حبرج

ــرة هذه على ــغرية األســـ  ولكْن. لبهيما الليل هذا أواخر يف الصـــ
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 لتوقفا هذا أن موســـــــى خربنيأ عندما وانزعاجي خويف تبدد

 سلفًا وأسـرتها  لبةالطا مع عليه متفق ٌرأم املنزل هذا يف واملبيت

ــتقبالنا جاهزون وهم  منهم واحٍد أي ينم مل لذلك ن،اآل الســـ

 العشــــــاء نجدل مجيعًا ونزلنا ليبق اطمأن. انتظارنا يف والوا

 ُفرشــــــتْ و الرتابيز على ضــــــعت و قد العصــــــري  وأكواب جاهزًا

  .النوم لزوم عمةالنا األبتسطة على الوسائد

 نفق مل يقعم لنوٍم منا ٌلك واستتسلم عجل على تعشـينا 

 طلع قد حالصـــــبا  أن أخربنا لذيا املنادي صـــــوت  على إال منه

 وصــلينا صــحونا .للرحيل االســتعداد ناعلي وأنَّ جاهز، واإلفطار

 لدى جدًا الباكر الصــباح يف دائمًا ونيك الذي اإلفطار وتناولنا

 أوصــالنا يف ىوســر الدافئة، لصــباحا مشس وأشــرقت. املاليزيني

 التســفر وبدأنا جديد من متاعنا زمناوح الرحيل، يف جديٌد أمٌل

 .  إىل قلب األحراش

ــل ىحت ســـاعتان تبقت قد كانت ــودا هدفنا إىل نصـ  ملنشـ

 ُتتســمى ريةصــغ مدينة من الضــبطب مياًل مختســني ُبعد على وهو

 خطارإل أواًل جيلي ىلإ نذهب أن قررنا وقد. Jaily( جيلي)

 داخل ىلإ بالتحرك الرمسي ذناإل وأخذ احمللية التســــــــــلطات

 بالنتسبة املدن همأ ُتعترب صغرها عن رغمًا جيلي ومدينة. الغابة

 عن ملتســـئولا الرئيتســـي املكتب تضـــنحت إنها حيث الغابة لتســكان 

  .الوالية كل يف Orang Asli( يأصل األورانج) شئون تنظيم

 ســــبقونا دق طالبنا من الثًةث ووجدنا جيلي إىل وصــــلنا

 األخرى، اتاالجراء وعمل لتصـــاريحا اســـتخراج يف وبدأوا إليها

 من فقط ميلني بعد. الغابة وحن وتوجهنا األوراق فحملنا



 وبدأنا ألنيقا األســـفلت شـــار  ناترك جيلي مدينة من خروجنا

 والت. الغابة لمدخ يف والوعرة يقةالضــ املمرات مع الصــرا  يف

 صــخورها تمأل جبلية أرض فوق طوتهب تصـعد  الباجريو سـيارة 

ــار ا جنبات املتناثرة وأحجارها  إال يضـــــيق ال الذي املتعرج لشـــ

 . لالتال وسط أخرى مرًة ليضيق

 الواســع تاألســفل شــار  مجال نم ارتواؤنا لنا يشــفع ومل

 وســـــط ليلناغ تشـــــف ومل. رجعة ريغ إىل تركناه الذي األنيق

ــماُت املطبات هذه ــ َقتسـ ــري وأناقة ارةاحلضـ  على رأيناها ليتا املتسـ

 كالنتان يةوال إىل ملبور االكو العاصــــــــمة من الطريق طول

Kelantan املع ودخلنا الرئيتســـــــــي الشـــــــــار  من نزلنا عندما 

 األزقة عم كالثعابني نتلوَّى ناآل صـــــــرنا. القاســـــــي األحراش

ــيقة ــالك الوعرة الضـــ ــ طوياًل امتدت يتال املتســـ  اجلبال طوســـ

 . الشاهقة

 الغالبة الطبيعة هذه تصــــار  الصــــغرية قائدتنا تزل ومل

 خوض لىع القليلة عمرها اتســــنو طوال مترســــت قد وكأنها

 اجلداولو والطيور الوحوش وتصـــ وزاد. املصـــاعب هاتيك مثل

 الذي شـــهدامل وغرابة خصـــوصـــية  نم اجلبال قمم من املتدفقة

ــريٌط أو ســـينمائٌي فيلم وكأنه أماَمنا مَثَل ــِج نم شـ  اخلياْل نتسـ

 . البديع مُلخرٍج فنان

 عرب تهادىت بأنها التسيارة كتل صـهوة  على وحنن شـعرنا 

ــتهاب ترتبص أفعى كأنها املمرات  وكانت. اهلروب قبل فريتســــ

 هذا ســطو اهلالك خيشــى من ننيأ الصــخور على تئن عجالتها

ــعرنا. العنيد الواقع  مما ثريًاك أطول الرحلُة هذه نبأ وشــــــــ
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 ســاعًة عشــرَة ربَعأ عن يزيُد ملا لهاجمم يف امتدت حيث تصــورنا،

 ورغم. لقصـــــيا املكان هذا حتى ورملب كواال مدينة من كاملة

 املاَء نعّب أو مالطعا لنلتهم الطريق يف مرارًا توقفنا قد أننا

 املتسري طول نم تتمزق كادت أوصـالنا  أن إال معنا محلناُه الذي

 . الطريق ورهق

ــربنا ما كثرة نم ارتوينا قد أننا ورغم ــولنا أنَّ إال شـ  فضـ

 ال زماٍن يف املتســــتحيل الكتشــــاف عىنتســــ كأننا وبَدا. يرتِو مل

ــتحيْل يعرُف ــيطرًا ااعرتان الذي اخلوف جزحا الَّ. املتســــ  متســــ

 عندما إال بدديت ومل. املكان من اقرتابنا ســـــــاعات طوال علينا

 َنْحُن ئنابضــــوضــــا الزوايا على خيم الذي الصــــمت حاجز تبدد

 . عتسكرامُل مكان إىل الوصول عند

 املدة هي طبالضـب  سـاعتني  ناهافوجد سـاعاتنا  إىل نظرنا

ــلنا أن إىل حتركنا من  به حنلم اللنا الذي املكان هذا ىلإ وصـ

 من اعتانســ كانت. طويلة ابيعأســ قبل إليه للوصــول وخنطط

 موعٍد على ألننا بثانية وثانيًة قيقةبد دقيقًة حتســــبناها الزمان

 . معه امُلنتع كيَف وال هو يفك ندري ال الذي اجملهول مع

ــيارة عجالُت توقفت  الذي البص بأنَّ لنفاجأ امًامت التســــ

 خلفنا نم اآلخر هو وقف قد توالطالبا الطلبة بقية حيمل

 طواَل َنَرُه مل نناأ رغم باحلافر افراحل وقع يتابعنا كان وكأنه

 اليت لصـــــغريةا أمتعتهم معهم نيحامل اجلميع ونزل. الطريق

. املكان هذا يف البقاء أيام طوال يهإل حيتاجون ما فيها محلوا

 كانت حيث. واجلذب بالشد شحونًام وكان أربعاء، اليوم كان

 على املاليزي لالشما أقصى يف كثيفةال االسـتوائية  الغابة تلك



ــاءٍ  مع موعد ــوضــــ ــر ديدج نوٍ  من ضــــ ــكون حاجز كتســــ  التســــ

 ختتلف ضــوضــاء. الطويل مرهاع ســنوات طوال عليها املفروض

ــخمة،ا األفيال وهمهمات األفاعي، فحيح يثريه عمَّا  لضـــــــــــــ

 اهلدوء وحتوَّل .املكان أرجاء ألمت اليت النتســــانيس وصــــلصــــالُت

 املكان أوصال يف دبت وحيويٍة حياٍة إىل القاتل والصـمت  الشـديد 

 شـــديد مٍتصـــ يف تقاطروا لذينا القاطنني عيون أدهشـــت حتى

 . القادمات اتالتسويع خالل هلم قدرال أيادي ختبؤه ما يرقبون

 عنها مسعنا يتال أصلي األورانج بالد إىل وصلنا لقد نعم

 ملن لقليلةا الروايات بعض عنها وحدثتنا القدمية، الكتب يف

 خريطة يف املنقرضـــــــــــة القبائلو النادرة القبائل عن كتبوا

 احلياة شـــــكلل تصـــــوٌر منا لكثريينا أذهان يف يكن ومل. األرض

 لكيفية ورةص رسـم  من نتمكن مل ولذلك. األحراش هذه وسـط 

 اليت احلضــــــــر حياة عن لنأيوا الوحوش هذه وســــــــط البقاء

 . التسنني طوال ألفناها

 لطالبا العزيز صــديقي وه الطريق طوال حمدثي كان

 يقةعم عالقاٌت ينهوب بيين ربطت الذي Hamizar( محيزار)

ــتوى إىل توطدت ــر متسـ ــن طوال تتوهج لتوا األسـ  ومل. واتالتسـ

 بأخيه ٍخأ عالقة وإمنا تلميذهب أســـــــــــتاٍذ عالقة عالقتنا تكن

 بإحدى موافًا أصـــــــــبح  أن بعد حتى بصــــــــــديقه وصـــــــــديقٍ 

 . الشركات

 احلياة بغرائ عن الطريق لطوا لي حيكي محيزار كان

 معهم سنتعامل ينالذ البشـر  أطوار ابةغر وعن املاليو، غابات يف

 منُذ بصــــري جَتَول ذلك حديثه ا إيق وعلى. األحراش هذه يف
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 األشــجار ثيفالك املكان هذا يف شــيء كل حول الوصــول حلظة

 لعصــافريا وشــقشــقة  اجلداول ريرخ إال ســكونه يقطع ال والذي

 وســـرح. ألخرىوا الفينة بني ظهرت أليفة غري حيوانات وأصـــوات

 أن ميكن ال يالذ الفتســـــيح الكون ذاه عظمة يف بعيدًا اخلياُل

 . الكلمات تصوره

 تتســمرت قد اأقدامن بأنَّ عرناشــ التســيارة من هبوطنا عند

 حلظات لبضــــع املتســــري على منا أٌي يقَو ومل. اإلرهاق طول من

 من طربت قد يتسـنا أحاسـ  أنَّ إال. أخذهم منا أخذ قد اإلعياُء ألن

 ما كل يف تأمللل يدعونا ال الذي الغابة لشــكل األوىل الوهلة

ــول انك. املكان أرجاء ألمت اليت األحراش من حولنا  قد الفضــ

 العذراء ألرضا هذه على أهبط أناو األوىل الوهلة منذ متلكين

 . الزوايا لك من باحلتسِن تتسربلت اليت

. األحالم ةجزير إىل التسماء من هبطُت قد كأني وشعرت

 خباطري فتوطا. واالســـتغراب شـــةللده يدعو حولي من فالكُل

 يعرفون نمم شــــافية إجاباٍت ىلإ حتتاج اليت األســــئلة عشــــرات

ــرار  الغرباء من الناألمث ليس النائية ا البق هذه يف احلياة أســـ

 تقوقعوا الذين أنفتسهم ماليزيا أهل من لكثرٍي حتى وإمنا فقط،

 حتتاج ليتا املغامرات هذه مثل ضخبو يتشــرفوا ومل بالعواصــم

 . والرتقب احلذر من كثري إىل

 

 قرية وسط األدغال

 التســـــماء، نعنا يف نهاياتها غابت حتى األشـــــجاُر مسقت

ــبه ال وهي ــجار تشــــ  حيُث. رضاأل وجه على مكاٍن يأ يف األشــــ



 اجلزء هذا يف الغابات أشــجار نأ العلمية الدراســات كل أكدت

 البالد شــــجارأ بني متفرد بطوٍل تمتيز قد األرضــــية الكرة من

ــتوائي املناخو. األخرى ــيطر وه اإلسـ  طواًل ملاليوا أرض على املتسـ

 أصــــبحت ىحت العام طوال تســــتمرت الغزيرة واألمطار. وعرضــــًا

ــاًل الفصــــول مجيُع ــهور طوال ميتد واحدًا فصــ ــنةال شــ  وهو. تســ

 فيه ويشتد اربالنه الشـمس  حرارة فيه تعلو ورطب، ممطر فصـلٌ 

 مألت عنا الشـمس  ضـياء  حجبت ليتا واخلضـرة . الليل يف الربد

 .األرجوان ولون ملياها ورائحة الزهور ريجأ من مبزيٍج املكان أرجاء

 صـــــغريٌة يٌةقر التســـــماء إىل رئبةاملشـــــ التالل هذه وســـــط وبدت

 حتت بيٍت ُلُك فارمتى واجلبال، لاجلداو بني أكواخها تناثرت

 . الوريفة الظالل أحضان

 اخلالب يعةالطب ومجال ملفاجأةا هول من َقيأف أن وقبل

 مرحبًا: »اًلقائ كتفي من حلاضــرينا أحد شــدني املكان هذا يف

 الكتب خالل نم إال عنها تتســـمع مل اليت املاليو غابات يف بك

 أبدأ أين من عرفأ ال فإنين ولذلك ،حقًا: »له قلُت«. واألفالم

 «. أنتهي أين وإىل

 وُيدَعى لنا املرافقني بةالطل أحد وهو حمدثي قال

 (ُروال ايســونق) ُتتســمى صــغريةال القرية هذه إنَّ Hazrol حازرول

Sungai Rual، هذه أي هر،الن تعين ملاليوا بلغة ســونقاي وكلمة 

 من تبدأ عرةو منحدراٍت يف جيري رالنه وهذا. روال نهر قرية

 األميال شراتع ويعرب جيلي دينةم من بالقرب شاهق جبٍل قمة

 هذا باســم وعةاملصــن القرية هذه يتســُم ولذلك. الغابة قلب يف

 . النهر
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ــنوعةامل القرية أمسيها إنين  صــــُنعت قد بالفعل ألنها صــ

 إنها. قليلة ٍتســـنوا قبل اخلريطة لىع وجوٌد هلا يكن ومل قتســـرًا

 من كثرٍي يف ترحالي عرب رأيتها اليت القرى من فريٌد منٌط

 تشــــبه ال يوتهاوب قرية، ُتتســــمى أن من أصــــغر فهي. العامل بقا 

 حوهلا شــيء كلو األشــجار، االل نيب ترقد إنها حيُث. البيوت

 اجلبال بني هاأكواخ وتناثرت. دوءواهل التســكينُة جوانبه تكتســو

 . جلهاتا مجيع من الشجر انأغص غطتها اليت املتقاربة

 ودةمعد بدقائق ملكانا ذلك إىل ســـــــــــــــبقنا قد كان

 مباليزيا (العاملية إلســـــــــالميةا اجلامعة) طلبة من جمموعٌة

 بوالية نالتســــلطا لقصــــر تابعة ةضــــخم حافلًة اســــتقلوا الذين

 تلتصـــق اليتو ماليزيا دولة مشال أقصـــى يف الواقعة( كلنتان)

 الواليات كثرأ حيوي الذي جلنوبيا طرفها يف تايالند مبملكة

 ذات طانيف والية التســـــــــنني مر لىع وثورًة عراكًا التايلندية

 . املتسلمة األغلبية

 لطالبا لنقل خصــــيصــــًا عثتُب قد احلافلة تلك كانت

ــاركني  اليت ملبور واالبك اجلامعة مقر من الربنامج هذا يف املشـ

ــلها ــرَة بَعأر الغابات هذه عن تفصـــ ــاعًة عشـــ ــل. ملةكا ســـ  وصـــ

ــول من دقائق قبل الطالب  يف نهمكًام واحٍد كل وكان نا،وصـــ

 الشــــمُل والتأم ،معه محله الذي لقليلا املتا  من يليه ما إنزال

 ،الليُل ســكن. النجاحب ُيكلله أن اهلل اســألن الذي برناجمنا لنبدأ

 النهر ضفة لىع الصـغرية  القرية ُلأوصـا  فهدأت الصـمُت،  وخّيم

 القرية بصمت الذا صـديقني  بني ناكوه هنا يدور حديٍث من إال

 ومن. لنيونا بهرجة ســـحقتها ليتا املدينة ضـــوضـــاء من املهيب

 الذي ملكثفا العمل برنامج حول جاٌد حديٌث ســــرى  الُبعد على



 موســى هو ةاجللتســ رئيس كان. احالصــب ينبلج عندما ينتظرنا

 وشــرح ملعتســكر،ا أفراد من فرٍد كل مهمة عن حتدث الذي نانينا

 قال. عاتقه لىع امللقاة املتســـــئولياتو بالتفصـــــيل دوره فرٍد لكل

 من واحدًا صــارف األدغال حياة ِبَرَخ قد وكأنه بدا الذي موســى

 بالتسهلة يتسـت ل تنتظركم اليت ملهمةا إن: »املتمرسـني  خربائها

 فكونوا. اليتسري رباألم ليس الناس ؤالءه يف دخولنا أنَّ واعلموا

 وهم يألفوكم مل أناســًا تقابلونســ وواثقني، مثابرين صــابرين

 األدغال ياةح ألفوا فقد. Orangutan الغابة إنتســــــان إىل أقرب

ــرت حتى ــال تكتســ ــميكة، جلودهم لىع املدنية نصــ  مل إذاو التســ

 سنرجع تمًاح فإننا الصعاب خوضو الصرب على قادرين تكونوا

 «. ُحنني خبفى جئنا مثلما

ــنواٍت جتربة تهمعي ويف يتحدث موســــــى كان  والط ســــ

 وصربًا دراكًاإ وزادته اإلسالم ىلإ النصرانية من رحلته صقلتها

 اإلنتســـــان  بين من النفر أولئك مع التعامل شـــــؤون يف خربته

 كان التسبب لكلذ ولعله. هلم أوًىم الغابات من اختذوا الذين

. والصـــعاب راملخاط بركوب مولعًاو الرحالت هذه مبثل شــغوفاً 

 حديث ثناءأ املكان ينظفون انواك الذين الطلبة أحد إنتبه

 صــناديق نزلُن أن االندهاش غمرة يف نتســينا لقد: »وقال موســى

 «. التسيارة من املأكوالت

 الضخمة تاملأكوال صناديق لواوأنز فورًا اجلميع ونهض

 ركن يف عوهاووضـــــ معنا محلناها يتال الكثرية الطعام وأدوات

 أيام طوال نال متســكنًا اختذناه لذيا الصــغري املصــلى أركان من

 القرية هذه لمث يف يوجد كيف مراأل بادئ يف تعجبت. الرحلة

  ؟!لمنياملتس من ليتسوا كانهاس أّن رغم ُمصلًى النائية



 

 
-27-

 

  

 هذه أسباب نم واحٌد هذا ألمرا واقع يف: »موسى لي قال

 رتاحت عندما بالتفصـــــيل شـــــيء كل لك وســـــأحكي الرحلة،

 فاصــرب مورنا،أ نرتُب أن وبعد ديدالشــ التعب هذا من أوصــالنا

 ينظفن تياتالف بدأت احلديث لكذ أثناء«. األوان حيني حتى

 صــغريتني غرفتني ســوى يكن مل الذي الصــغري اخلشــيب مقرهن

 وال أوانى ال. بقرال رعاة أفالم يف راحلم اهلنود أكواخ تشــــبهان

ــائد، وال أثاثات،  زمهرير تدفع مواقد الو دثار، وال ســـِّرة،َأ وال وسـ

 . الضيوف جتسد من الليل

 ُبنيت ريةصــــغ خشــــبية أكواٍخ نع عبارٌة هنا املنازل كل

ــب من قاعدٍة على ــم اخلشـــ  متينة أعمدٍة على أقيمت يكالتســـ

 اليت التســـيول نم خوفًا ســـنتمرتًا 57 متســـافة األرض عن ترتفع

 فيضـــــاناتوال التســــنة  شــــهور  عظمم يف اجلبال قمم من تنحدر

 اليت لضــــــاريةا واحليوانات حلشــــــراتوا الغزيرة األمطار ومياه

 يقبُع القرية نم الشــرقي اجلانب لىع وهناك. الغابة بها متتلئ

ــغري كوٌخ  األبيض نهبلو اجملاورة لبيوتا بقية عن متيز صــــــــ

 . اجلديدة وهيئته الزاهي

ــتْ  ــل ذاملال يكون عله وهحن الطالب أنظاُر وشـــخصـ  األفضـ

ــار .القادمات الليالي وأ الفريدة الليلة هذه لقضـــاء  موســـى وأشـ

 األســـــتاذ منزل هو إليه أنظارنا ذبج الذي الكوخ ذلك أنَّ إىل

. القرية يف وحيدال املعلم هو رملي واألســــتاذ(. أوانق بن رملي)

 مسهاإ يعين اليت Pasir Emas( ماسإ باســري) قرية من جاء وقد

 أصلي ألورانجا شئون مفوضية قنعتهأ أن بعد( الذهبية الرمال)

 إىل بعدها عودي فقط شــــهور ثالثة دةمل املكان هذا يف يعمل بأن

 هذه يف لصــــــمودوا البقاء مقابل ًاوفري مااًل وســــــُيعطى. قريته



ــة الغابة  إذا آخر كاٍنم من آخر معلٌم بعده يأتي وقد. املوحشـــــ

 علهم لصــعبةا الرســالة هذه يواصــلل ُيرام ما على األمور ســارت

 ســلك  ىلإ أطفاهلم بإحضــار  صــلي أ األورانج إقنا  يف ينجحون

 أوانج بن ملير األســـتاذ كان. تســـريةع مهمٍة من وياهلا التعليم،

 اللغة غري تكلمي ال وهو. عمره من والثالثني التســادســة   يف شــابًا

. املاليو جاتهل بقية عن املميزة انكلنت أهل بلهجة املاليوية

. القرية هذه يف البقاء على افقو فقد لذلك بعد، يتزوج ومل

 يؤنس املدينة من إنتســــان ألي تاجًاحم رملي األســــتاذ كان وملا

 من عدد يواءبإ التو على رحب دفق األدغال هذه وســط  وحشــته

ــغري كوخه داخل تســـكراملع يف املشـــاركني الطلبة  أن على ،الصـ

ــغريا املصــــلى داخل اآلخرون يبقى  على كوٍخ يف والفتياُت لصــ

 . عتسكرامل وسط من مرأي لىع القرية من الغربي اجلانب

ــيم، ذلك على اتفقنا ــتاذ وفرش التقتسـ  منزله ليرم األسـ

ــري ــنوٌ  وهو لديه املتوفر باحلصـ ــبا رقائق من مصـ  الناعم لقصـ

 لدينا مما املزيدب وأســـــعفناه. املاليو بالد يف كثريًا ينمو الذي

ــجاجيد من ــائر التســ ــغري كوُخه بدا حتى واحلصــ  كأنهو الصــ

 . األجناس خمتلف من بالطلبة تعج حنٍل خلية

 ألســــــتاذا منزل من قريب كوٍخ يف الطالب بقية ســــــكن

 والضــــيوف رللزوا اســــرتاحًة يكونل أســــاســــًا بين قد كان رملي

 كومةح موافى من آلخر قٍتو من القرية يعربون الذين

 . خرآل وقٍت من تأتي يتال الطلبة وفود أو كلنتان

ــنا ــًة اعددن وكان مجيعًا جلتسـ  بيننا ردًا،ف وثالثني مختسـ

 اجلامعة طلبة نم مجيعهم شابًا شَرع ومختسـةَ  فتاًة عشـرة  تتسـعَ 
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ــالمية ــرفا هو واحد ومعلٌم يامباليز العاملية اإلســــــ  على ملشــــــ

 تجاذبن جلتســـنا الضـــعيف، صـــىشـــخ وهو الرحلة هذه برنامج

ــاؤالٍت من لدينا ما كل ونطرح احلديث أطراف ــورات تتســ  وتصــ

 وكان حمدثي الق. الغابة هذه يف الن ليلة أول وأنها خصــوصــاً 

 ثالثة أحدو الرحالت هذه مثل على املتمرســـــــني الطالب أحد

 يف: »لي الق اآلخرين راحة لىع يتســــــهرون الرحلة طوال الوا

 الغابة هذه إىل هافي جنيء اليت لثالثةا املرة هي هذه إّن الواقع

 أن وعتســـــى علَّ احلكومة بنتها اليت األكواخ هذه يف ونتســـــكن

 تقديم يتســـــهل حتى القبيلة ذهه أفراد اســـــتقرار يف تتســـــاعد

 حياة تركواو باالســــتقرار قتنعواا إن متســــتقباًل هلم اخلدمات

 «. مكان إىل مكاٍن من التنقل

ــكان ونبد طويلة لفرتات الت قد البيوت هذه ولعل  ســــ

 يقبلوا ملو يألفوها مل أجلهم من ُبنيت الذين الناس ألن

 شـــأن شـــأنهم الالرتح على ُجبلوا همألن واحد مكان يف التقوقع

: قائاًل ملتحدثا وأضاف. واألفريقية اآلسيوية القبائل من كثرٍي

 أصــلي األورانج ادأفر مع التأقلم يالتو عانينا األمر بادىء يف»

 وكأننا يناإل ينظرون كانوا يثح املاليوية، كالنتان بغابات

 أو منا ربالق على منهم أحٌد جيرؤ ومل التســــــماء من هبطنا

 يف املشاركني مجيع بذله مضنٍى ٍدجمهو بعد إال معنا احلديث

 «. الربنامج ذلك

ــتطعتم وكيف ك؟ذل متَّ وكيف: »له قلُت  قنا إ اســـــ

 من بل إليهم؟ حتدثتم لغٍة وبأي ؟معكم باجللوس الناس هؤالء

 توالدون؟ي وكيف يأكلون ماذاو يعيشــون؟ وكيف جاءوا أين

 فأجاب« حلضــر؟وا املدائن حياة لكســ يف ينخرطون ال ملاذا بل



 دمَت وما احالصب يف شيء كل تعرفس أستاذ يا صـرباً : »بقوله

 بعينيك ءشي كل فتسـرتى  ربنامجال هذا على ومشـرفاً  عضـواً 

 تأخذ نأ بالطبع ميكنك ماك مسع، كمن رأي َمْن وليس

 له قلُت لك؟كذ أليس احلقيقيني صناعها أفواه من املعلومات

 «. يبقر لنااره غدًا وإنَّ بلى

 ؤالءه يعيش كيف ؤااًل،ســــ نفتســــه يف يطرح الكل كان

ــارة؟ا مسات كل عن لنائيةا الظروف هذه مثل يف البشـــر  حلضـ

 مدن يف دنيةامل احلياة مسات لك يرتكوا أن هلم تتسنى وكيف

 صــبحواأ حتى الضــارية لوحوشا هذه وســط ويعيشــون ماليزيا

 بيئة يف ليوميةا حياتهم ميارســون فوكي منها؟ يتجزأ ال جزءًا

ــاً  ُخلقت ــاسـ ــا للوحوش أسـ ــت ريةالضـ ــان؟ وليتسـ  إنها قًاح لإلنتسـ

ــئلٌة  والدقائق التســــاعات حنتســــب وبقينا .إجابات إىل حتتاج أســ

ــج يتال اجلديدة الدنيا هذه على نتعرف أن بانتظار  ما بكل تضـ

ــهاًل ليس إليها اجمليء نَّأل واحلفظ بالتتســــــجيل جديٌر هو  ســــ

 اهلل على توكلناو. اهلني باألمر يسل أهلها اهراني بني والبقاء

 للنوم نفتســهمأ اجلميع وأســلم لفجرا طلوُ  عنه ينبئ ما ننتظر

 . العميق

 قد نينأ ورغم. الليالي لك مثل الليلة تلك تكن مل

 مل حيث متقطعًا كان نومي أن إال اإلرهاق غاية يف كنُت

 وما رأيته ام ولعلَّ. املدينة يف تعودت كما للنعاس أســـــتتســـــلم 

 نومي قلة يف ًاســـبب كان قد املثريةو الكثرية احلكايا من مسعته

 حكايات يف أفكر الليل والط كنت حيث. الليلة تلك يف

 أرجاء ألمت واليت الرفاق بعض عنها لي حكى اليت األشــــــــباح

 ال وجمموعًة شــباحًاأ الغابات هذه يف نَّأأيضــًا  وأخربوني. املكان
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 قمم يف إال بقاءال هلا حيلو ال ليتا الشــريرة األرواح من حتصــى

 اليت ألصــواُتا لي وبدت. الشــجر نأغصــا وبني الشــاهقة اجلبال

ــوات بالفعل كأنهاو واألخرى الفينة بني تظهر  لكت أصــــــــــ

 الليل ذاه يف الصـــــــمت هذا كتســـــــري الذي فما وإال. األشـــــــباح

  الرهيب؟

 حتت نامت اليت الصـغرية  رشالطو بطارية أحتتسـسُ  كنت

ــتمر تعمل، أنها مرٍة كل يف وأتأكد وســــادتى  طوال لكذ واســ

 من واحدًا يسل بقربى ينام الذي أنَّ قليب يطمئن حتى الليل

ــباح تلك  أمرنا قد لرحلةا منظم أنَّ اهلل دتومح. املخيفة األشـ

 ألنها نامتاع ضــــــمن الصــــــغرية تالبطاريا هذه معنا حنمل أن

 كما. لغابةا االم وسط ركاتناحت يف الوحيدة سلوتنا سـتكون 

 لشــــــــــتاء ا مالبس معنا حنمل نأ أمرنا حني حكمته أدركُت

  .ظاْمالع يف ينخر يكاد آلنا الزمهرير ألنَّ الثقيلة

 تتحرك األشــــجار هذه كل نَّبأ جارف إحتســــاٌس نتابينا

 حولي من الزمالء بعض إىل نظرأ وكنت. الظالم أمواج بني

 النوم أداعب فأعود الثرى، لتحفواا وقد عميق نوٍم يف يغطون

 واإلعياء لنعاسا بدأ فشــــــيئًا يئًاوشـــــ . عيوني من يهرب ال عله

. ملتواصـــــِلا الرحيِل عذاباُت أنهكته الذي جتســـــدي على يتســـــري

ــوت ىعل فجأًة صـــــــحوُت رتيذاك األحالم تطرق أن وقبل  صـــــ

 الذي األمسر ياألفريق الفتى ذلك Fafanding( فافاندنج)

  .الفجر لصالة قومواي أن اجلميع يف ينادي كان

 أحالَم ينعي من ســـرق قد لفجرا وكأنَّ مذعورًا صـــحوُت

 أضــواء إال كتهُحل تقطع مل الذي مسالدا الظالم ووســط. املنام



 وهناك ناه من الطالب أيدي ىعل احملمولة الطورش ملبات

 الظالم بابع شـــقَّ  قد افاندنجف صـــوت  كان. للصـــالة  توضـــأنا

 من صــحت قد نهاأ أخال ال أدغاٍل نيب احلكيم الذكر من بآياٍت

 وزئرُي ألفاعيا فحيُح أوصــاَلها زقم فقد األذان، صــوت على قبل

 . النمور

 املصـــــلى وحن يتوافدون وهم الطالب منظُر مجياًل كان

 على بدا الذي النعاس أرتال رغم رسالقا الربد ذلك يف الصغري

ــ أداء بعد خرجنا .املنام طعم تذق مل عيوٍن  وتركنا الةالصــــــ

 مل خافتة مشعٍة ضــوء  على حلكيما الذكر آيات يتلو فافاندنج

 إعداد يف دأنب قد الفتيات وكانت .احلروف رســــم له تبنُي تكن

. الزرقاء تســــماءال صــــفحة تغازل تزل مل النجوم أنَّ رغم الطعام

 طلعت حتى ويدًار رويدًا الليل لمةا الفتيات نريان وهج وبدد

 . لالظال أطياف بني فئةالدا الصباح مشس األفق يف

 الذي حلطبا من النار لفتياتل أوقدوا قد الطالب كان

 حطب ريكث حيث القرية رافأط من البارحة ليلة مجعوه

 على باألرز تملئ اليت الضــــخمة دورالق هلنَّ ووضــــعوا. احلريق

 أطباق مناأما ُوضــــــــعت حتى عدودةم دقائق إال هي وما. النار

 يف دومًا فطارهمإ يتناولون الذين يواملال أهل عادة على الطعام

 . الباكر الصباح

 من تتكون يواملال بالد يف لوفمأ هو كما الصــباح ووجبة

ــلوق البيض وقطع األرز ــمك بعضو املتسـ ــغري التسـ ــمىا الصـ  ملتسـ

 الزيت على مرُيح ثم جيفف الذي Ikan Bilis بيِلٍس إيكان

 مع لطبقا داخل األصــــناف ذهه كل ختلط ثم التوابل ببعض
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 ثم والصلصة وامللح والزيت لبصلا من املصنوعة العجينة بعض

ــي ُتتســــمىو باليد أو بامللعقة تؤكل  هذه. Nasi Lemah ِلمَّا ناســ

ــًاخ ماليزيا أهل لدى الوجبات أشـــهر تعترب الوجبة  عند صـــوصـ

 الشـــاي من ًةصـــغري أقداحًا ذلك عدب شـــربنا ثم. اإلفطار طعام

ــاخن ــمإ عليه ُيطلق الذي التسـ ــعو ال وهم. Teh O ُأو ِتي سـ  نيضـ

 اجلميع انك اإلفطار بعد. لتسكرا من صغرية ملعقة سوى عليه

 . إليهم املوكلة املهام أداء يف اخنرطوا قد

ــل يف منهمكني البعُضكاَن   لبعضوا ،األواني غتســــــــــــ

 اكنأم ينظفون والبعض ،الطعام لطهو احلطب جيلبون

 بدأ حني يف. الفجر بزوغ مع النائمني من خلت اليت التســــــكن

ــناديق تفريغ يف البعض ــكويتال صـــ ــ واحللوى بتســـ  يف عهاووضـــ

ــغرية أكياس  لقطعا بعض على منها كيٍس كل حيتوي صــــ

 زمهرير بددت دافئًة الشــمس طلعت .طفلني أو لطفٍل تكفى اليت

ــالنا يف ســــــــرى الذي الليل  قطٍعك أطرافنا بدت حتى أوصــــــ

 ضــــــــجيٍج نم مزيٍج يف حولنا دوتب األكواخ وكانت. اجلليد

 لعصــــــافريوا. وهناك هنا من أطفاٍل صــــــرخاُت بددته وســــــكون

ــان بني تتنقل اجلميلة ــ كرنفاٍل يف كأنها األغصـــ  بني عيدســـ

 . العشرية أفراد

ــللْتَت  نظراتهاب ترمقنا حريى ٌنعيو كوٍخ كل من تســــــ

 َمْن. والتســؤال ةوالريب اخلوف ملؤها نظراٌت. بعيد من املتتســائلة

 غفلٍة يف رضـــــناأ علينا اقتحموا لذينا القادمون هؤالء ُترى يا

 األرض هذه بدخول هلم أذن الذي ذا ومن الغابة؟ ُحراِس من

 يف ضــــــعافاً أ كان قد داخلنا يف الذي اخلوف لعل العصــــــية؟ 

 بل منا قربال على منهم أحٌد ؤجير ومل. القرية أهل صـــــــدور



 بعيد من ناوســكنات حركاتنا بونيراق والوا خطواتهم تتســمرت

 . حلظًة عنا لتتحو مل أنها رغم وفواخل الريبة ملؤها بعيوٍن

 صـــــــورًا طأللتق حوزتى يف ليتا الكامريا تلمس حاولُت

 ولكنَّ بل،ق من مثلها أر مل اليت التســـــــــــاكنة البيوت لتلك

 ميع،اجل هرب وإال فعلأ أال عليَّ أشــــــــــارت Marheni مارهيين

 بعد ثم إلينا وايطمئن حتى أواًل عهمم نتأقلم دعنا» :لي وقالت

 يأمنونا لن نهمفإ اآلن أما لتصــويرل طوعًا إلينا ســيأتون ذلك

 «. ميو آخر إىل منا يفرون وقد

 هذا على ارهيينم يا شـــكرًا هلا ُتوقل متامًا الدرس وعيُت

 . الثمني صيدنا أضعنا قد لكنا لواله الذي الدرس

 قد رقاءالز والغيوم تســــــماءال كبد إىل الشــــــمس طلعِت

 العليل تســيمهان إلينا أرســلت ليتا اخلضــراء التالل خلف زحفت

ــمخٍة كتحيٍة  مل. لورودا بندى وحمفوفٍة اشالدع بأريج مضــــ

ــوار  مأل ذيال التلوث ذاك عطرها يدنس  يغري ومل نةاملدي شــــ

 رويدًا ورويدًا احلضر، أهل راحة قلقأ الذي الغبار كدُر صـفاءها 

 .ملكانا معامل حولنا من تظهر بدأت
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 الثاني الفصل




 

 بداية املشوار املثري
  

 

 

 

 

 



 

 

 لثانيالفصل ا

شوار المثيرالمبداية 

 

 ائعةالر اللوحة تلك نيتأملو اجلميع كان بينما

 البيوت حنو قواينطل أن للجميع يزارمح أشار التساحرة ومعاملها

ــُة حيث ــاً  ةللبداي مواتية الفرصـ ــوصـ ــر ممعظ وأنَّ خصـ  قد األسـ

. البيوت مأما أفرادها وجلس األكواخ داخل من اآلن خرجت

 . صعبةال للمهمة حلقيقيةا البداية حلظة تلك وكانت

 لك حوت صــــــــغرية وعاٍتجمم على الطالب كل توز 

ــًة جمموعٍة  بناٍت ثالُث أو ن،وبنتا أوالٍد الثُةث فيها منهم مختســـ

 البالستيك من صغريًا كيتسـاً  لحيم طالٍب كل كان. وولدان

ــيلوفان ورق أو ــكالب مملوءًا التســـ ــكويتوا احللوى من أشـــ . لبتســـ

 . لبيوتا أحد حنو تتوجه عٍةجممو كُل مجيعًا وانطلقنا

 حنو هتتوج وهي جملموعاتا تلك مجيع أراقُب كنُت

 ُأناٌس للهول اي منهم، حجٍر مرمى ىعل اآلن إننا. القرية أهل

 كواخهمأ أمام مجاعاٍت لتســـــونجي الوســـــطى القرون أهل مثل

 جيرؤ ال. غزالال أســراب مسات بتهمأكتســ قد الغاب حياة وكأنَّ

 سحنات تشبه ال سحناتهم. اآلخرين هرفاق عن الُبعد على واحٌد

 ألوانهم. املدن أو فاألريا يف يعيشون ذينال اآلسيويني وال املاليو

 ناتىء جهًاو تتوسط الفطتساء خمةالض وأنوفهم التسـواد  داكنة
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 هم البشــــــر هؤالء إىل الوجوه ربأق. املالمح مصــــــقول اجلبهة

 قاماتهمو. البعيدة اأفريقي أدغال يف Bushmen ِمْن الُبوش قبائل

 وهذه. األقزام بالد يف جلفر امراتمبغ اإلنتســان تذكر القصــرية

ــمات ــح أي تعلوها ال القتســــ  قامسها كان بل َجمال من ٍةمتســــ

 والرجال لنتسـاء ا لدى األطراف شــونةوخ املالمح قتسـاوة  املشـرتك 

 متتســـخ ماٍشق من بشـــريٍط رأســـه ربط قد البعض. التســـواء على

 وتضــرج نمىف الكثيف األجعد عرهلشــ العنان أطلق قد والبعض

 فجأة رُتوتذك. محله على قوىي الرأس يكاد ال حتى بالعرق

 وتذكرت راجلو نهر ضــفاف على الزجنية القبائل بعض مالمح

 . Aborigines سرتالياأ يف األول اإلنتسان مالمح

 أنَّ بُتحتسـ  حتى أسـرة  كل لحو يتحلقون األطفال كان

 هذا يف جنبأ قد الكل يكون اديك. الطفولة كرنفال اليوم

 عشـــــرة حتى وأ مثانية أو ســـــبعة بال أســـــرٌة توجد فال الصـــــباح

 كل يثح عيوننا عن فيًاخم شـــــــــيء هناك يكن مل. أطفال

ــبية هاجبدران أمامنا اآلن البيوت ــها على تحتف اليت اخلشـ  بعضـ

 بني رفهغ تناثرت واحد نزٌلم وكأنها تبدو وكانت البعض،

 .وريف بظٍل نهام غرفٍة كل لتحتمي الظالل

 بعضـــهمو بيوتهم أمام اءالقرفصـــ جيلتســـون الناس كان

 اكتفى وبعضــــهم. األكواخ نيب املتناثرة الصــــخور على جلس

ــه بإخراج ــغرية افذالنو خالل من رأســـــ  على تحتُف اليت الصـــــ

 الصــمت هو يعاجلم بني املشــرتك موالقاســ. املنازل غرف جنبات

 هي عيونهم لب الكالم حروف من حبرٍف ينبس أحد ال. الرهيب

 جييش ما لك عن وعّبرت لكلماتا ماليني وقالت رطنت اليت

. املريبني لزوارا هؤالء عن تتســــاؤالتو قلق من احلائرة بالنفوس



 وجهًا املقدمة يف أقيمت اليت البيوت حدأ أمام كنا رويدًا ورويدًا

 مختسة سوى املنزل ذلك سكان كني مل. الدار أصحاب مع لوجه

 يعدو ال البيُتو واحد بيٍت يف عددال هذا كل نعم. شـخصاً  عشـر 

 عيدان وأ اجلاف باحلصــــري فرشت طويلة واحدة غرفة يكون أن

 صـــــُممت قد هاكل البيوت وهذه. ناسال عليها ينام اليت القنا

 بناها من يتوقع وال اخلفيفة املوادب بنيت حيث واحد طراٍز على

 فجاءت يةاحلضــر املتســاكن قيداتلتع ســيحتاجون التســكان أنَّ

 . شيء كل يف بتسيطًة

 لوال الطرفني بني شـــــرتكًام قامسًا والقلق اخلوف ال

 اخلوف حاجز كتســــــــــر لذيا محيزار الرائع الشــــــــــاب حكمة

ــمت ــغري طفٍل إىل ثقةو هدوٍء يف وتقّدم والصــــ  يقف انك صــــ

 وتراجع لطفلا تردد. احللوى من كيتســـــًا له وقّدم أبيه جبانب

: أصـــــــلي ألورانجا بلهجة له قال يزارمح ولكنَّ للوراء، خطواٍت

 خصــيصــًا تعلمها دق العبارة هذه كانت ،(ختف وال ُبَنيَّ يا خذ)

 . واملثرية حلرجةا اللحظات هذه مثل يف لتتسعف

ــ الكيس، وأخذ هميلؤ واخلوف الطفل تقدم  ما رعانوســــ

 من قطعةو احللوى من قطعة وناوله بفتحه محيزار ســـــــاعده

 تذوق أن وما .الُيتســـرى يده يف كيسال ببقية ممتســـكًا البتســـكويت

 طالبًا انيةث مرًة يده مدَّ تىح اللذيذ طعمها الطفل ذلك

 الكيس ناوله لب واحدًة قطعًة يزارمح يعطه ومل. منها املزيد

 كل أسارير انفرجت فقط عندئٍذ. آخر بكيٍس عززه ثم بأكمله

 تنفيذ يفبري إىل حد ك جنحنا قد اأننأحتستسنا و ،الوفد أعضاء

  .تنا بالشكل املرسوم هلاخط
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 أكياس من لديه ما يفرغ الكلو آخرين ألطفاٍل تقدمنا

 رويدًا ماتاالبتتســـا بدت حتى مهل ويعطيها والبتســـكويت احللوى

 يوٍم لبعض ألقلا على االبتتسام زرهاي مل شـفاه  على تظهر رويدًا

 ســـــــــــــتغاللا وحاولنا. اجلزعة النفوس اطمأنت وهنا. وليلة

 لىع ونطمئنهم الناس لىع فأكثر أكثر لندخل الفرصـــــــــة

 يكفي القدر فهذا نعود أن لنا أشار سىمو ولكنَّ وحبنا، صداقتنا

 . طائعني جلميعا سيأتي وغدًا اليوم هلذا

 

 رحلة إلى النهر 

 بكل رائٌع شـــــــــــاٌب Tariq Lituveque( ليتوفيك طارق)

ــقلته الكلمة، معاني  الناس عرفةمل تواقًا وجعلته اربالتج صــــــ

ــق معهم، والتآلف ــم فتعشــــ ــرا هو وهذا. واألنس رالتســــ  يف لتســــ

ــارك ألنين بيننا تمجع اليت الوطيدة العالقة . املزاج نفس هأشـ

ــفري هو هوالد ألن ماليزيا إىل جاء ــناا مجهورية ســــــــ  لبوســــــــ

 من أول أكون أن شـــــرف لي كان وقد ملبور بكواال واهلرســـــك

ــدي معية يف بوالده التقى ــرتك قصـــ  الفاتح) الدكتور هو مشـــ

 لبوســـــنةا وزراء لرئيس ألمينا التســـــاعد كان الذي (حتســـــنني

 . اهلل محهر بيكوفيتش عزت علي التسيد

. باجلامعة عندنا طالٌب طارق أن حبكم العالقة وتطورت

ــ القدر أيادي خطفت وقد  يف وهو بهر فالقى ليتوفيك فريالتســ

 . االملبوربكو سفارته داخل ملالع أضابري بني النشاط عز

 هو الذي Amir( أمري) شــقيقه عم ماليزيا إىل طارق جاء

 الطلبة اتعشــر ومعهم إلســالمية ا اجلامعة بنفس طالب أيضــًا



 غزتها ليتا بالدهم الضــــروس رباحل مزقت أن بعد البوســــنيني

 اســـتوعبتهم وقد. يوغتســـالفيا فككت أعقاب يف اجملاورة صـــربيا

 املدارسو واملعاهد جلامعاتا وبعض اإلســـــــــــــــالمية اجلامعة

 التزم الذي مدحم حماضـــري. د لوزراءا رئيس من بأمٍر املاليزية

ــاركًا ارقط اّل. الربملان أمام بذلك  يف الربنامج هذا يف مشـــ

 اليت ريوالباج ســــــــــيارة  حيانًاأ يقود حيث رحالته من كثري

 اليت ملأكوالتا وترحيل والقرى ملدنا بني التنقل يف نتستخدمها

ــرتيها ــواق من نشـــ  الغابة ىلإ الطريق طول على ثرةاملتنا األســـ

 . الرحلة احتياجات من وغريها

 لىع جنلس وكنا طارق عم طويل أنٍس يف انهمكنا

 يف نتجول دعنا :لي قال وفجأًة. راملعتسك طرف يف صغرية صخرٍة

 هيا: له قلُت لفورا وعلى. املعتســكر امجبرن عن مبعزٍل الغابة هذه

 الطريق كان. فةالكثي األشــجار بني هنتنز وطارق أنا وخرج. بنا

ــابا اجلانبني من فهحت معظمه، يف ومتعرجًا ضــــــــيقًا  ألعشــــــ

 ُشجريات من جمموعٌة جانبيه على وبدت. الصـخور  بني النامية

 وجدنا فةالصـــد ومبحض. لغاباتا وســـط  تكثر اليت اهلند جوز

 ســـُميت الذي Sungai Rual روال هرن املتســـمى النهر أمام أنفتســـنا

 . القرية به

 كواخاأل من العديُد هرالن هذا من بالقرب كانت

 ولرمبا. ريبم بشـــــكٍل إلينا نظروني أهلها وقَف اليت الصــــغرية 

 وأوروبي عرالشــــــــ أجعد أفريقي نيب التوليفة هذه من تعجبوا

ــعره يتطاير ــاءلوا مولعله. دليل بال طلقال اهلواء يف شــ  عن تتســ

ــر  هذا قبل روهمي مل أناٍس من ديعةالو لغابتهم الغزو هذا ســــ

 وإمنا لنا، بتســــــــــؤاٍل منهم واحٍد أي على اهلُل يفتح مل. اليوم
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 َلْم ولكنها ؤالســ ألَف محلت اليت بنظراتهم مبالحقتنا اكتفوا

 املتســري ذلك نم دقائق وبعد! ســؤاْل أي عن اإلفصــاِح على َتجرؤ

ــلنا ــافة صـــَِرِق ورغم. النهر إىل وصـ ــول طعناهاق اليت املتسـ  للوصـ

 الطريق عورةو من أوصــالنا يف ســرى الذي باإلعياء شــعرنا إليه

 .اجلبال نيب املتواصل واهلبوط والصعود

 الصــغرية املاء جداول يشــبه إنه قًا؟ح نهٌر هذا هل هلل، يا 

 النهُر بدا لقد .واجلبال الوديان نيب ما املمتد طوله عن رغمًا

 نهر ضــفاف من اءج من أنَّ أحتســُب الو. الالزم من أكثر صــغريًا

 أنهارًا باألرض أنَّ يومًا خياله لىع ســــيطرأ مثلي العظيم النيل

 يتعدى ال النهر عرُض كان. آلنا أمامَي أراه الذي هذا مثل

 أو املرت نصـــف دىيتع ال وعمقه االته،ح أحتســـن يف أمتاٍر األربعة

  .األحيان من كثري يف املرت

 خورصــــــــــــ غطتها أرٍض على جيريهذا النهُر العجيب 

ــوان ــاء الصــــ ــننيا غابر منذ البيضــــ  قمم من ينحدر حيث لتســــ

ــاهقة اجلبال ــهد اليت الشــــ  طوال تتوقف ال غزيرًة أمطارًا تشــــ

 وتلتقى تســـــفوحال إىل الشـــــالالت ربع تتدفق املياه وتظل. العام

 صــــخريٍة ٍضأر على فتجرى لغابةا وســــط يف واحدة نقطٍة عند

 ونتسبًة. لشاسعةا الغابة لتلك غربيال القطا  طول على ممتدٍة

 املاء من أصــفى دوتب مياهه فإنَّ ابوالرت الطني من جمراه خللو

ــتال كؤوس يف الزالل ــوان قطع وتبدو .الكريتســ  لبيضــــاءا الصــ

 العذبة ياههم رقرقة وســـــط لياقوتا كأنها قاعه يف واحلجارة

 . الدهور مر على واجلارية



 حجمه صـــغرو مائه ونقاء صـــفائهو رقته يف النهر لي بدا

. اخلريف طارأم هطول من غفلٍة يف اندفق صــغري ماٍء كجدول

 وحيمله اءهحذ خيلع طارق أيُتر ونقائه برقته إعجابي ووســــط

ــيًا النهر ليعرب يده يف  نفس فعلأل ودعاني قدميه، لىع مشــــــ

 اآلخر اجلانب إىل معه وعربُت ذائيح خلعُت تردٍد وبال. الشـــيء

: لي الوق طارق ضــــــــــحك. ألقداما أطراف إال منا تبتل فلم

 ال حتى لعَتهخ طبعًا» له قلُت« ؟يحذائ خلعُت ملاذ هل تعرف»

 حذائي خلعُت ناأ كال: »بقوله احكًاض ففاجأني. «باملاء يتبلل

 اليت املدينة اراُتَقَذ ُتدنتســه أن من يقالرق النهر هذا على خوفًا

نا أنا أعماق نم ناوضحك«. نلبتسـها  اليت األحذية هذه يف تتمثل

 معطياِت عم التعامل يف النبيل األوربي الُظرف هلذاوطارق 

 .املاليو غابات

 حظهال شــــــــيء إىل نتباهيا طارق لفت متســــــــرينا أثناء

 فتياِت مجيع أنَّ الحظَت هل: »لي لوقا الغابة هذه يف كثريًا

 ويف نعم: »له قلُت «شــديدًا؟ شــبها اَنهاِفتي ُيشــبهَن القبيلة هذه

ــان يكاد ال األحيان من كثرٍي  والفتاة لفتىا بني مييز اإلنتســــ

  «.العاشرة أو اسعةالت سن يف األطفال خصوصًا

ــًا لي قال ــيء هناك أيضــ  أنَّ وهو البداية منذ حظتهال شــ

ــاءهم ــخامة ايةغ يف بأثداء يتميزن نتسـ  الشـــذوذ، جةدر إىل الضـ

 لُتق. عمومًا ملاليزيةا املرأة حال عليه امل متامًا خمالف أمٌر وهذا

 تعرفنا أن نُذم الوفد أعضـــاء مجيع أبداها املالحظة هذه إن له

ــكٍلب لالنتباه الفتة رةااه ألنها القرية أهل على  ملحوا شــــــ

ــًة  به تتزيا يالذ احلجاب يرتدين ال الغابة فتيات وأنَّ خاصــــــ

ــاء معظم ــهنَّ غطنيي وال املاليو، نتســ  عند احلال وه كما رؤوســ
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 يف بيضاَء خرةص وجدنا النهر من آلخرا اجلانب يفو. املاليويات

 من نتأملَّل القدر كف وضـــــعتها اكأمن والنقاء اجلمال غاية

 اتفاٍق وبال. قصــــيةال النائية البقا  هذه يف اخللق روعة خالهلا

 ســـــــــــــحر للنتأم عليها اجللوس يف وطارق أنا كالنا رغبنا

 بني تشــعب طويل أنس يف خنرطناا اتفاق ســابق ودون. الطبيعة

 طبيعة عن ارقط ســألُت. خواطرنا يف جييش وما أمامنا ما كل

 الصـــــغرية ينتنامد يف لدينا كانت: »لي فقال أوربا يف األنهار

. الصغرية اراألنه هذه مثل رحيةاجل البوسـنة  مجهورية بوسـط 

 هلا ليس لكنو األمطار، هطول مع يتأت مومسية كانت أنها إال

 قد أوربا يف يءشـــ بكل أضـــر الذي تلوثال ألنَّ النقاء هذا مثُل

 شـــريان يناف فأســكت  ذواتنا على حفز ثم أنهارنا يف الروح قتل

 املصــــانع أهل يهاُيلق اليت النفايات أنهارنا لون وغريت. احلياة

 «. النهر لداخ من مشوية أنهاوك خترج األمساك صارت حتى

 حديث يف يتســرتســل  وهو رقلطا مشــدوهًا نفتســي ووجدت

ــنة عن الذكريات  االل أن غمر الطيبني أهلها ناةومعا البوســـ

ــر بدأت قد احلرب  حبَل يقطع ملو. رويدًا رويدًا عنها تنحتســــــ

 أنها اضــحًاو كان وضــوضــاء نتســاٍءو أطفاٍل صــوُت إال ذكرياتنا

 قادنا. يهاعل جنلس كنا اليت الصــخرة  تلك عن بعيدًة ليتســت 

ــول  يف يقفَن نَّك فتياٍت ثالث جدنافو املكان ذلك إىل الفضــــ

ــط  الصـــــبية نم أربعٌة املاء وســـــط يف حوهلنَّ ويقف النهر وســـ

ــغار ــنة تتعدى ادتك ال طفلٌة بينهم الصـ . عمرها من الثةالث التسـ

 يف نهمكاتم فوجدناهن حوهلن، مافي وتفرســـــنا منهن، اقرتبنا

 . التسمك صيد



ــطياُد كان  يف إال مثله ترأي ما غريبًا رًاأم بدوره االصــــ

 وال صناراٌت الو للصيد ِشباٌك هناك تكن مل. العجيب النهر هذا

 لتقطني الفتياُت كانت مناوإ الصــــــــــائدون، يشــــــــــدها حباٌل

 يدها اُةالفت متد نعم. لنهرا داخل من بأيديهّن التســــــــــــمك

 اإلنتســاُن لتقطي كما املاء من بضــهاوتق هلا تروق اليت للتســمكة

 األمساك دجلو كانت ولكن. قطوفال دانية شــــــجرٍة من مثارًا

 الطرفني نيب البقاء صــــــــراُ  يبدأل الفتيات من تفلت اللزجة

 بفضــــــل احدةو مسكٌة منها تفلت مل اليت املضــــــحكة واملطاردة

 الصــغرية صـي الع من نوعًا عضـهن ب واسـتخدمت . الفتيات براعة

 جتســــم يف نغرست اليت التســــنارة شــــبهت اليت احلادة الرؤوس ذات

 . العصي هذه يقطر عن أخذها فيتسهل التسمكة

 فتيهضــــ ضــــيق رغم النهر اهذ يف الغريب الشــــيء كان

ــحالة ــمك نم أرتااًل حيمل نهأ مياهه ونقاء عمقه وضــ  ال التســ

. حجمها يف دًاج كبرية أمساٌك بينهاو الكبرية األنهار بها حتلم

 إيواء على وىيق هذا الصـــغري جمهحب النهر هذا أنَّ أصــدق  ومل

 !!  املاليو غابات لكنهاو األمساك، من الكمية هذه

 منا اإلعياء خذأ أن بعد وطارق ناأ املعتســكر مقر إىل عدنا

 يف يفكر نام واحد كل وبدأ. ريةالقصــــ الرحلة هذه يف مأخذه

 واجلهد رحيلال هذا وعثاء من دهجتســــ بها يريح اليت الطريقة

ــين  على الرمتاءا غري خميليت يف كني ومل. األحراش بني املضـــ

 مكان وهو ايتناغ إىل نصــل أن ملقاديرا لنا شــاءت إذا وثري ســرير

 . املعتسكر
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ــري اإلعياء هذا وســـــط ــاق واملتســـ ــتٍةب التقينا الشـــ  من تســـ

 املنازل بني يتجولون كانوا تاتانف بينهم الطريق يف طالبنا

ــتوقفتهم ــغرية ماكيناٍت أربُع فاســــ ــبه صــــ  غزل ماكينات تشــــ

 بني ُثبت صــغري حديدٍى ســقف تحت األرض على ُثبتت األقطان

 كينةما كل كانت. لقريةا أكواخ تتوســــــط اليت األشــــــجار

 حيركه قبضم وهلا التســـــيارة  ادةقي عجلة تشـــــبه َبكرًة حتوي

ــ البكرات فتدور اإلنتســـان  يف وطارق ناأ إخنرطُت. متســـتمر كٍلبشـ

ــائلني الطالب هؤالء جوقة  للفضـــول ملثريةا اآلالت هذه عن التسـ

 وطبيعة يقتهاحق نعرف أن بغرض تيدع أو رقيٍب بال تقف واليت

 الطالبة حلظا حلتســــن بيننا كانت .أردنا ما لنا وكان عملها،

ـــُْم  الوحى لومع كلية يف تدرس وهي Mustoyah وياُتوســــــــــــ

ــالمية باجلامعة  تتمتع وهي ةللغاب معنا وجاءت يةالعامل اإلســــ

 .البقا  ههذ يف احلياة أمناطو أشكال بكل واسعة مبعرفة

ــتويا حدثتنا  حوهلا احتلقن اليت آلالتا تلك عن موســــ

 باألورانج اهل عالقة ال اآلالت هذه: »وقالت األحراش، وســـــــط

 هذه وتوضـــع .املطاط زراعة يف نيللعامل تتبع هي وإمنا أصـــلي

ــ فيها يكثر اليت ماكناأل يف العادًة يف اآلالت  املطاط جرشـــــ

 دولة أكرب عتربت ماليزيا فإّن وممعل هو وكما. الغابات وســط

 على هالياأل درج وقد. لعاملا يف للمطاط ومصــــــدرة منتجة

 زاٍنكي طريق عن ألشـــــحانا هذه من املطاط ســـــائل حصـــــاد

 الشجرة اقس وُتجرح الشـجر،  ذو ج على ُتثبُت صـغرية  معدنية

 يحملهاف الصــــغرية األكواب ذهه وميأل منها املطاط فيتســــيل

 من التسائل عجتمي وبعد. أكرب اتحاوي يف وجيمعونها العمال

 فيقوم قويةو متماســكة عجينة ىلإ حتول قد يكون أشــجار عدة



 هذه يف العجينة تلك بوضــــع احلرفة بهذه املشــــتغلني بعض

 فينضـــغط  تالبكارا وحيركون امكمأم ترونها اليت املاكينات

 خيتلف رقائق شـــكل يف يخرجف أســـطوانتني بني املطاط عجني

ــ الضـــــغط حجم حتســـــب ســـــُمكها  نيب املتســـــافة حجم بوحتســـ

 فيها تتدرج بعاألر فاملاكينات حظمال هو وكما. االسطوانتني

ــرائح ترق حتى األحجام  ُتجمعو األخرية املرحلة يف الشــــــــــ

 خارج إىل وإما ياماليز أحناء يف تشرةاملن للمصانع إما للتصدير

 «. الدولة

ــتمتعنا ــرح اســ  كان لكنو الثروة، هذه عن ياوُتســــْوُم بشــ

 حتى وصــــلُت أن وما. املعتســــكر إىل نافعد علينا شــــديدًا اإلعياء

ــلم  مل طارق نأ رغم العميق للنوم أخلدُت ــتتســـ  للنوم ثليم يتســـ

 النهر ذلك غرائب من أيناهر ما للرفاق حيكي ال وإمنا

 . الغريب حقًا اجلميل

ــ الزمان من ســــــاعٍة َبعَد  بعض ألجد نومي من حوُتصــــ

 وقد القريبة البيوت أحد حول معنجت قد أصـلي  األورانج فتيات

 مكان نم تنبعث عالية حكاتضــ واكبتها اليت ضــحكاتهن علت

 التسمر أهازيج شبهت رتيبة وترانيم يًاعال تصفيقًا ومسعنا. قريب

 حنو فورًا توجهُتو وأقالمي دفاتري ُتفحمل املقمرة، الليالي يف

 .  املكان

 جاء Abdulhalim( احلليم عبد) امسه شـــــاٌب معي كان

ــيتوىل أنه منه وعلمُت باألمس، القرية إىل  التدريس ليةعم ســـ

ــتاذ رحيل بعد  إنك احلليم بدع لي قال(. أوانق نب رملي) األسـ

 ال هنا الناس أنَّ رغم للرقص هنبيتأ اآلن فالفتيات حمظوا،
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 غريها يعرفون ال واحدة رقصــٌة عندهمو. جدًا نادرًا إال يرقصــون

 همجاء إذا إال يرقصــونها ال وهم Sewang ســيوانج رقصــة إمسها

 وفرحوا قدمكممل اطمأنوا قد اآلن القرية أهل ولعل. عزيز ضيف

 اســـتثناء بال احلاضـــرين كل هافي يشـــرتك الرقصـــة وهذه. به

ــاًء رجااًل ــغارًا ونتســ  احلفل بهذا يننيالع منتع فدعنا ارًاوكب صــ

 يف عدواه ســـرت الذي الرقص دأب مقدمات وبال. لكم املخصـــص

. الراقصــني وقةج يف وعٍي دون طنااخنر قد حنن وحتى. اجلميع

 لىع احلافر وقع اريهمجن زوحنن يرقصـــــــــــــون األهالي كل

 احللبة من جواخر الذين الراقصني أحد بقربى ورمقُت. احلافر

 التســاعات قصنر إننا كال فقال الرقص؟ من تعبَت هل فتســألته

 حلبُة وكانت. امللل نعرف وال طوالال التســـاعات ونلعب الطوال،

ــًة الرقص  لتســـــحناتا يف فأكثر أكثر عنألمت لي أكرب فرصـــ

ــات ــتقبالناا حلظات يف مالحظتها عليَّ فات اليت واملمارســــ  ســــ

 . األوىل

 

 وليمة يصنعها الضيوف

 متثُل ليتا الكبرية التســـاحة ىلإ مجيعًا خرجنا املتســـاء يف

. األخرى لقريةا وبيوت نتســكنه الذي املصــلى بني فاصــاًل ميدانًا

 األلواح من صـــنعناها اخلشـــب نم طويلة ترابيز على وجلتســـنا

 إعداد يف عدنالتتســا بارو كوتا ينةمد من معنا أحضــرناها اليت

 باألرز ليئةامل األطباق من ريًاكب عددًا وأخرجنا. الطعام

 أن وما. لطويلةا الرتابيز تلك لىع ووضــعناها املشــوى والدجاج

 اجتاه كل نم األطفال جاء حتى الطعام لتناول حوهلا جلتســنا



. ودعوناهم نةالثمي الفرصــة تلك نافانتهز املكان حول وحتلقوا

 الطعام من شـــاؤونت ما تتناولوا أن موميكنك ختافوا ال هلم قلنا

 . لكم كله الطعام هذاف وأمهاتكم آباءكم ونادوا

 عدنا ثم ى،للمصل وانصرفنا يزالرتاب على الطعام تركنا

 األطباق لكت التهموا قد القرية ســكان مجيع لنجد دقائق بعد

 الكبرية ادهمأعد تزل ومل. موســــــى مأ فؤاد من أفرغ باتت اليت

 بقى لكم، حلفلا فهذا واجلتســوا ذهبوات ال هلم فقلنا املكان حول

 لنا فرصــًة وكانت .وشــبابًا وأطفااًل ًاشــيب ورجااًل نتســاًء اجلميع

 . العجيبني القوم ؤالءه من وأكثر أكثر نقرتب أن

 جنحنا قد ألننا أخرى مرًة نفوســنا غمر قد التســعد كان

 اجزح وكان ويتســــــر، تســــــهولٍةب األهالي هؤالء اســــــتقطاب يف

 وحتى لب والقفشـــات البتتســـاماتا بعض وبدأت تبدد قد اخلوف

 احلال عتربواي أن منهم طلبنا. كوهنا هنا من تظهر الضــحكات

. والعطاء بةواحمل الصـــــــــداقة يد دمن إليهم جئنا ألننا واحدًا

 حمله وحلَّ يباملر الشـــك وتبدد ريةالق أهل من اقرتبنا وهكذا

 كل علينا ألم وارف مودٍة إىل لحتو أن لبث ما شــــــديد وئاٌم

 . احلواس

 وســيطر ابة،الكت يف عارمة غبةر متلكتنى األثناء تلك يف

 يف أراه ما لك تتســــطري يف أبدأ أن توقرر اإلعالمي احلس عليَّ

 قد كنُت ليتا التتســـــــاؤالت كل ليَّع وانداحت. املاليو غابات

 تلك يف. بةالغا حنو الطريق يف كنا عندما قبل من طرحتها

 ليهع ُيطلق الذي قبيلةال شــــــــــــــــــيخ  حنونا تقدم اللحظة

 املاليو لغةب ومعناها Tok Batin باتن توك أو Penghuluبنقهولو
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 يف الناار أو دةالعم مبثابة وهو. يةالقر شــــيخ أو القبيلة زعيم

 احلكومة ئوليمتســ مع شــؤونها يدبر يالذ وهو. العربية القبائل

 . وكبرية صغريٍة كل عن املتسئول ألنه

 أن البد قريةال شــيخ أو لقبيلةا زعيم بأنَّ إحتســاســي كان

 خاص ٍمبهندا ويتميز لزعامةا مقاييس بكل مميزًا يكون

 يكن مل ذلك نم شـــيئًا أنَّ إال ،أنيق ومظهٍر مهيبة وشـــخصـــية 

ــيطًاب الرجل كان فقد. يند مات بنقهولو على باديًا  لدرجة تســ

 القرية تلك يف منها أبتســــــط أَر مل ثياٌب وعليه. املدقع الفقر

 كان. لغتسيلا وندرة العرق شدة نم لونها غاب خضـراء  وطاقيًة

 الوجه تجعدف رأســه على الشــيب وخطَّ التســتني جتاوز قد عمره

 به ولعبت ياماأل عركته صغري فٍلكط ليبدو الصغري املتسـتدير 

 . الزمان تصاريف
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وار مع شيخ القبيلةح

 

ــل  وحيانا Mat Din دين مات وبنقهول القبيلة زعيم وصـــ

 ملاليويةا يف ومعناها ،« Selamat pagi» :قائاًل املاليوية باللغة

ــباح : له قلُت عنام جلس أن وبعد لتحيةا عليه رددنا اخلري، صـــ

ــعيٌد إنين»  من دمُتق قد فإني ترى كماو بلقائك،جدًا  ســـــ

 لديكم، احلياة فنون عن الكثري أعرفو منكم ألتعلم بعيد مكاٍن

 لغابةا هذه يف احلياة ولح التتســــــــــاؤالت من الكثري وعندي

 بل يشربون،و ويأكلون يفكرون فوكي أصلي األورانج وطبيعة

ــية حراشاأل هذه مع يتعاملون وكيف  رجتفت اليت القاســــــ

 على أجوبة أجد أن وأرجو إمسها، ا مس جملرد املدن أهل أوصال

 «.  رملبو كواال إىل عودأ أن قبل التتساؤالت هذه كل



 بالد يف كب مرحبًا: »لي الوق دين مات الزعيم ضــحَك

 أن بلوق«. تتســــاؤالتك  كل عن وســــأجيبك  أصــــلي  األورانج

 عن ســــــألُتهو أوانق بن رملي ســــــتاذاأل إىل التفُت معه أواصــــــل

 هذه يلبس وه وملاذا القبيلة كمحي الذي الزعيم هذا مؤهالت

 مؤهالت أي له ليتســـــت: »رملي ســـــتاذاأل قال البالية؟ األمسال

 إنَّ حيث بات،الغا بقية يف أصــــلي األورانج قادة كل مثل مثله

 «. فقط املاليوية اللغة جادةإ هو واألخري األول مؤهلهم

ــارك ــرين بعُض شــــ  دور أنَّ مؤكدين إلجابةا يف احلاضــــ

 األورانج ونشــــــئ رعاية ملكتب هابالذ هو الرئيتســــــي البنقهولو

ــلي ــمة يف أو Jeli جيلي مدينة يف أصـ  Kota( بارو كوتا) العاصـ

Baru ــاعهم عن ليتحدث  إذا البواملط املعلومات لوينق أوضـــــــ

ــؤلني ويلتقى وجدت ــيوف أو باملتسـ  من الغابة نيزورو الذين الضـ

 . قبيلةال باسم الرمسي ناطقال مبثابة ألنه آلخر وقٍت

ــى ــنويًا مرتبًا ندي مات بنقهولو ويتقاضــــ  066 درهق ســــ

 يأتي مواف نم املتواضــع املبلغ ذاه يتتســلم وهو. ماليزي دوالر

 تبعد اليت Jeli جيلي مبدينة صـــــلي أ األورانج رعاية مكتب من

 املرتب هذا نَّأ والغريب. القرية نم بالتسيارة ساعة نصف متسـافة 

 حيث العام يف مرتني ُيصــرف وإمنا ًاســنوي وال شــهريًا ُيصــرف ال

 . رنقت 066 مبلغ مرة كل يف يتتسلم

 لرئيس فىيك املبلغ هذا انك إذا عما حمدثي وســــــألُت

 املدنية احلياة سمبقايي كافيًا بلغًام ليس أنه فأجابين القبيلة

 ألنَّ ويزيد فىيك الغابة هذه يف شيعي إلنتســـــاٍن بالنتســـــبة ولكن

 .نةاملدي تشبه ال لصرفا وأساليب ختتلف هنا احلياة
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 لشـــيخل باحلديث فتوجهت يل فرصــةً  احلديث هذا كان

ــياء عن حتدثين نأ أرجوك: »له وقلُت دين مات  اليت األشـــــــ

 املال جيدون ينوأ يشرتونها؟ أين نم الغابة، هذه سكان يشرتيها

  «.لذلك؟

 ال ناه الناس: »بقوله دين مات بنقهولو أجابين

ــ ألنهم للمال حيتاجون وهنا «. ةالغاب خريات على ونيعيشــــــ

ي هل الغابة، مؤكدين لتدخل بعُض احلاضرين باحلديث عن أ

 اليتالكثرية  والفواكه املتنوعةبة الغا مثار من يأكلونأنهم 

ــان نم حتتاج الملكان، واتنمو لوحدها يف كل أرجاء   اإلنتســــــــــــ

هم ومريئًا.  ويأكله هنيئًا يريد امبيده  يلتقط أن من ألكثر

 ونهارًا ياًلل بيوتهم خلف جيري الذي النهر ماء من يشــــــربون 

 طوال ريةالوف أمساكه من لونويأك مالبتســـهم منه ويغتســـلون

 احليوانات نيصـــــطادو فإنهم اللحوم أكل أرادوا وإذاما. العمر

 نريانهم يوقدون فإنهم الطبخ يودون ماوعند. الغابة يف املتوفرة

 الناس تاجحي وال. البيوت حول من جيمعونه الذي احلطب من

 على تعودوا ليتا الطويلة ملتســافاتا ميشــون ألنهم للتســيارات هنا

 تعودواي مل فهم. الرحيل مطبيعته كانت أن أيام قطعها

 . األخرية شرالع التسنوات خالل الإ واحد مكان يف االستقرار

 أنهم رغمطلقًا م األسفار حيبون ال الغابة هذه يف والناُس

. هاهنا قاُمامل بهم يتســتقر أن قبل لالرتحا حياة ميارســون كانوا

ــفر حيبون ال ولعلهم ــطرهم نهأل التســــ  ماكنأ دخول إىل يضــــ

 بعض يفو. مطلقًا ذلك بونحي ال وهم يألفوها مل أخرى

 حلاجياتا بعض لشــــــراء جملاورةا القرى إىل خيرجون األحيان

 الطبخ يف تســـــــتخدمُت اليت والتوابل رزاأل يف غالبًا تتمثل اليت



 القرى ســــــــكان بعض يبيعه لذيا والتبغ املالبس بعض ورمبا

 . اجملاورة

 بكم خاصًا وقًاس ُتقيمون ال وملاذا: »لزعيم مات دينل قلُت

« ؟الشـــهر يف ًةمر ولو املتســـري تعب من لريحيكم القرية هذه يف

 ومل ،أبدًا هذا بحن ال حنن ال ال: » اًلئقافأجابين على الفور 

 القرية هذه يف ال دكان أو سوق ناءب يف تفكري جمرد أحٌد يفكر

ــواها، يف وال ــألتو«. ذلك يف نرغب نناأ أعتقد وال سـ  بعدها هسـ

ــلوب عن  اجلروح أو رضامل حاالت يف رســـونهميا الذي العالج أسـ

ــور : قائاًل أجابينف وآخر، وقٍت بني لألهاىل حتدث اليت والكتســــ

. أنفتســناب شــيء كل بعالج نقومو املتســتشــفيات  نعرف ال حنن»

 عبارة هي جاراألش تلك خلف تراها اليت الصغرية الغرفة وهذه

 يف مرًة الناس لعالج لنتانك حكومة بنتها طبية غرفة عن

 «. داخلها يف ما أعرف وال اآلن ىحت أدخلها مل ولكين الشهر

 املرضــــى؟ هاب تعاجلون اليت ريالعقاق هي وما: »له قلُت

 يف« ؟جلميعا ميارســه أم عالجال يف خمتص شــخٌص هناك وهل

 الشـــبان نم جمموعٍة من ضـــوضـــاءو جَلبًة مسعنا األثناء تلك

 أحدهم ءوجا منا مقربٍة لىع العصـــــــى بعض ينظفون كانوا

ــيخ حنو  حيث األمل نم يتلوى وكان خروناآل يتبعه القبيلة شـ

 عندما هنا تكثر اليت Cobra( كوبراال) فصــــيلة من ثعباٌن لدغه

 . قريةال طرف من احلطب جيمع كان

 من لكالما حتى وال احلركة على يقوى ال الشـــابُ  كان

 كانوا ذينال احلاضـرين  بعض عم بنقهولو وحتدث. األمل شـدة 

 وســـرعان. ًامجيع وجوههم على هرا بانزعاٍج ويتحدثون قلقني
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 وأحضـــر الصـــغري كوخه ودخل همبين من كبرٌي رجٌل نهض ما

 انفّض تىح الزيت بذلك عاد أن وما زيت، به صــــــغرياً  كوبًا

 لذلك الاجمل مفتســـــحني مللدوغا الشـــــاب حول الواقفني مجيع

 يدور ما رقُبن متتســــمرين  ووقفنا .بعناية مهمته ليؤدي الرجل

 . سؤال ألف قاتهاحد يف حتمُل بعيوٍن حولنا

 بهأصـــــــا الذي األمل نم احلاضـــــــرين إشـــــــفاِق ووســـــــط

 األمل نمكا الرجل متســـــح له شـــــيء أي تقديم جتاه وضـــــعفهم

 مل بهمم بكالم ومتتم أحضــــــــره الذي الزيت ذلك من بقليٍل

 نهض وفجأًة قولي ماذا أحٌد يعرف ملو مفرداته منا أحٌد يتبني

ــاُب  ونفض ة،كهربائي بصـــــدمٍة عَقصـــــُ قد وكأنه امللدوغ الشـــ

. أمل بأي شــعري مل وكأنه حلاضــرينا أمام ووقف امللدوغة رجله

 التســــــريع  الجالع هلذا اســــــتغرابي  نع وعربُت مليًا إليه نظرُت

ــألٌة عاًلف إنها: »قائاًل حكفضـــ مين بالُقرب موســـى وكان  متسـ

 لو: وأضــاف لتســرعة،ا بهذه ســام ثعبان دغةل عالج يتمَّ أن ُتَحيِّْر

 وســـــــــــط كواهلل العجيبة ملهارةا بهذه الناس هؤالء يكن مل

 «. القاسية الطبيعة

 املكان لحو من الناس انفضو دقائق، يف شيء كل انتهى

 يدور ما قأصــــــد أكد مل. وموســــــى اأن إال حاهلم إىل وتفرقوا

ــرٌب أنهوك لي بدا إنه حيُث أمامي . ألســــاطريا ضــــروب من ضــ

ــرًا وكنُت  ىلإ بنظراتى فتوجهت يقةاحلق أعرف أن مصـــــــــــ

 كان لذيا القرية رئيس Penghulu Mat Din ِدين مات بنقهولو

 العجيب الزيت ذلك ســر عن تهوســأل املشــهد ذلك كل يراقب

 من واحدة متسحٍة مبجرد يشفى نأ الثعبان مللدوغ ميكن وكيف

 ذلك رأهاق اليت التعاويذ نع خربنى له وقلت الزيت؟ ذلك



 عالقُة ماو الشـــاب؟ قدم على يتالز ميتســـح كان عندما الشـــيخ

  الزيت؟ مبفعول قرأ ما

 عادى زيٌت ذاه أواًل: »قائاًل دين مات بنقهولو أجابين

 هذه ُتقرأ أن دُب ال ولكنَّ لطعام،ا يف الناس يأكله الذي مثل

 أي لدغة من الشـــفاء  على تســـاعد ت ألنها متســـحه  مع التعاويذ

 ويتالشـــى تســـمال مفعول ينتهي زيتال مبتســـاعدة وطبعًا. ثعبان

« ؟الرجل رأهاق اليت التعاويذ هذه ما إذن: »له قلُت«. األمل

 «.لنا بها َيبوُح ال امُلداوي ألن تعاويذال هذه أعرف ال أنا: »قال

 أن أصريُتو مضـى  وقٍت أي من رأكث متلكين قد الفضـول  كان

 أو الدين أو حربالتس صلتها وما لهاأص وما التعاويذ تلك أعرف

ــيطان ــفى إجابًة دأج مل لألســـف ولكن الشـ  أحد عند يغليل تشـ

 وكلهم األســـــــرار هذه يعرفون ال مثلي اجلميع .احلاضـــــــرين

ــيء معرفة يف يرغبون ــطوو. جدوى دون ولكن عنها شــ  ذلك ســ

 لشـــــيخ  لُتق التعاويذ تلك رارأســـــ إعطاء عدم على اإلصـــــرار

 أين من لي قل ولكن التعاويذ ههذ نص من دعنا إذن القرية

 أنها أم ضاألمرا من للتداوي يقرأونها اجلميع وهل جاءت؟

ــورة ــخاٍص على مقصـ  أنها أم داء لكل دواٌء هي وهل بعينهم؟ أشـ

  الثعبان؟ ةلدغ من للعالج فقط تتستخدم

 على ليجيب Abdulhalim حلليما عبد األستاذ انربى هنا

ــؤالي ــيفًا جاء أنه رغم سـ ــرار نع الكثري يعرف لكنهو ضـ  هذه أسـ

 إال يعرفها ال التعاويذ هذه إنَّ قعالوا يف: »لي وقال القرية

 األفراد بعض غري يعرفها إنه لك قال من وكذب هنا القليلون

 يف تســـــــتخدمت وهي. الثعبان دغهيل من بعالج يقومون الذين

  «.عقربال أو الثعبان لدغة حاالت
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 يف اآلن هارأينا اليت لكفاءةا بنفس هي وهل: »له قلُت

ــتخدمُت ال وهي نعم،: »فأجابين« العقرب؟ لدغة حالة  يف إال تسـ

 والزيت عاويذالت هذه وهل: »له قلُت«. فقط احلالتني هاتني

 احلاالت بعض يف أم األحوال لك يف ناجعًا عالجًا تعترُب

ــتاذ قال« فقط؟  األحوال، كل يف ناجٌع عالٌج إنها: »رملي األسـ

 له كانت نم فكل عالجه، استعصىو أحدهم ُلدغ أن حيدث ومل

 ذلك َترأي قد أنت وها اًلحا منها شـــــــــــُفى  األعراض هذه

 أن لك هل» :دين مات بنقهولو القبيلة لشــيخ قلُت «.بنفتســك

 هذا يف يمتأق وملاذا تارخيهاو القرية هذه أهل عن حتدثين

 ســــــونقاي قرية إنَّ الواقع يف: »يند مات قال «املوحش؟ املكان

 من قليل عدد هاب صغرية قريٌة هي ناآل أمامك تراها اليت روال

 ألورانجا صـــنف من كلهم شـــخص املائة يتجاوزون ال التســـكان

 هناك تكن مل يثح املكان، هذا يف ًاجد حديثٌة قرية وهي .أصلي

 مكان من نيرحتلو الناس كان. بةالغا هذه يف مدن وال قرًى

 ال. ينةوالتســــــــك  اهلدوء عن ونيبحث عمرهم طوال مكان إىل

 ولكنهم. وىاملأ وال الشــــراب  الو الطعام وال الظالل تنقصــــهم 

 يف والبقاء اخلنو  حياة حيبون ال وهم. الرحيل على ُجبلوا

 «. الظروف تكن مهما واحد مكان

 ال مإنه تقول إنك: »يند مات القبيلة لشـــــــــــيخ قلُت

ــهم ــب املأوى ينقصــ  العراء يف يبيتون كانوا نهمأ علمى وحتســ

 لألورانج احملبب املأوى هو العراء اهذ نعم: »قال«. ذلك؟ فكيف

 يروا مل نهمإ بل الغرف، داخل نالتســـك يعرفون ال وهم أصـــلي،

. وجيزة رتٍةف قبل القرية هذه يف اســــــــتقروا عندما إال بيوتًا

 تعترب ألنها اخلهاد التســـــــــــــــكن رفض قد كان ومعظمهم



 إال لقريةا هذه من معظمهم ّرف وقد هلم، بالنتســـبة كالتســـجن

 «. اآلن أمامك اهتر الذي القليل العدد هذا

 أعلم وأنا ءالعرا يف يعيشــون اكانو كيف إذن: »له قلُت

ــنةال طول تهطل األمطار أنَّ  هي هذه» :قال«. يوم وكل تســــــ

 ال فنحن ياًل،بد بها نرضـــــى وال هاوحنب نعرفها اليت الطبيعة

 بل بكثافة، اتصاحبه اليت الربوقو الصواعق وال األمطار خنشى

 بني جنري املطر يهطل عندما ناإن حيث متامًا، العكس على

 ونأكل شجار،األ ونقطع نلعب، نظلو اهلطول، أوج يف األشجار

ــواقع حتت وننام الطعام، ــقيع، الصـ  الفرح إال بناينتا وال والصـ

 البيوت مجيع نأل احلقيقة عني هو الكالم هذا كان«.  والتسرور

ــقوٍف بال  ليدخل أعلى من مفتوح عظمهام وإمنا ُمحكمة، ســـــ

 والناُس خنةالتســا الشــمس أشــعة دخلوت بالداخل، والناس املطر

 حياة خالل نم ألفوها اليت بيعةالط على يعيشـــــون فهم نيام،

   .الغاب

 إذن اذافلم هكذا األمر انك إذا: »باتن للتوك قلت

 كنا ما: »الق« ؟لكم بناها الذي ومن البيوت؟ هذه يف ســكنتم

 ولكنَّ البيوت، ذهه تعجبنا ال اآلن ىلوإ بيوت، يف نتسكن أن نريد

 تقديم بغرض دواح مكان يف نتستقر نأ مرارًا حاولوا املتسـئولني 

 احتياجاتنا نَّأل خدمات نريد ال ناإن هلم وقلنا لنا، خدماٍت

 احلكومات رهاتوف مما أكثر لعذراءا الغابة توفرها احلقيقية

 وقد. األكواخ ذهه بناء على الدولة أصرت ولكن. املدن سكان أو

 حتى نراها أن ماو أحد، يقربها ال ةعديد لتســنواٍت خاليًة بقيت

 منا أذكى انتك الدولة أنَّ يبدو ولكن. املدينة قيود نتذكر

 لطعاما وقدمت العالج نقاطو املدرســــني بعض أحضــــرت فقد
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 انهزم فشيئًا شيئًاو البيوت، هذه يف ريتسـتق  ملن والُلعب والكتسـاء 

 وكيفوها خاألكوا هذه ودخلوا الشبان خصوصًا األفراد بعض

ــكل  وهم يهاإل البعض اجنذب ذلكوب هلم، يروق الذي بالشــــ

 يزالون فال صــليأ األورانج بقية ماأ. اآلن أمامك تراهم الذين

 أنفتســهم ايتســجنو أن التســهولة نم وليس األدغال بني يتســرحون

 بالغابة لذينا أنَّ تعتقد وهل: »هل قلُت«. األخشــــــاب هذه بني

ــكن قد الذين من ًةشـــــــراســـــــ  أو ختلفًا أكثر اآلن  هذه واســـــ

 ،«متوحشــون وأ شــرســون أننا أحتســُب ال إنين: »قال«. ؟األكواخ

 وإمنا ذلك أقصد ال أنا سيدي يا عفوًا: »قائاًل األمر وتداركُت

« ؟منهم كثرأ احلاضرة احلياة ئلوسا مع تتعاملون هل قصدُت

 املدينة يف هانرا اليت األشـــــياء بحن ال هنا فنحن كال: »قال

 ميكننا الو القرية عن متسئولنيك وضـعنا  حبكم نزورها عندما

 «. إطالقًا حنبها أن

ــيا هي وما: »له قلُت « املدينة؟ يف تعجبكم ال اليت ءاألشـ

 مما غريهاو والتلفزيون املدارسو والدكاكني التسيارات: »قال

 صــيد حنُب: »الق« ؟حتبون ماذا إذن: »له قلُت«. املدن به تضــج

 األعشـــاب بني نم األدوية وجلب ني،الثعاب ومطاردة احليوانات،

 حيتاج واليت الغابة أحناء لك يف توجد ال اليت النادرة

 قد األعمال ذهل حبنا ولعل. جاعةوشــ وحبٍث جملهوٍد إحضــارها

 كل ميارس مل ذاإ اإلنتســان فإنَّ. انفتســه الغابة طبيعة من نبع

. واحدًا ومًاي يعيش أن ميكنه ال اعليه ويتأقلم األشــــــياء هذه

 يولدون ألنهم تلقائيًا احلياة هذه مثل يتعلمون أطفالنا وحتى

 بني ينامونو الشجر أغصان وقف ويأكلون الشـجر  االل حتت

 ومصـــاعب لاألدغا وعورة من افخن فلماذا إذن الشـــجر، جذو 



 رغم قاســــية حياٌة لاألدغا حياة إنَّ ًاحق: » له قلُت«.  الطبيعة

 هذا خالل نم اهرت واليت لعيان،ل ماثلًة نراها اليت متعتها

 ؟عندكم املوتو الوالدة أسلوب نع حدثتين هال واآلن. احلديث

 أن أريد اوأن كثرت، قد أســـــئلتكو يطول، أمٌر هذا: » قال« 

ــار اجلبل ذلك خلف الوديان أحد إىل أذهب  لبنيت واءد إلحضـ

: له فقلُت«. املكان ذلك يف كثرةب تنمو شـــجرٍة جذو  أحد وهو

 «.اللقاء وإىل وداعًا»

 

 

 من هم األورانج أصلي؟ 

زل منذ تمل عاشت و البشر من سالالٌت مه أصلي األورانج

 بني حياتها لك ومتارس آسيا شرق جنوب بالد يف غابر العصـور 

 باملدنية ؤمنوني وال احلضــــر حياة فونيعر ال. واألدغال الغابات

ــرة  تعيشــــــــها اليت احلياة عقيداتت يف ينخرطون وال احلاضــــــ

 امللىء لعصرا هذا معطيات باهلم تشـغل  وال حوهلم من الشـعوب 

 أمناطًا ارســــونمي القرون مر على واال ولقد. واهلموم باملآســــى

 .احلاضرة جمتمعاتنا اتتصوره تكاد ال الغرائب من

 طبيعتهمو ولغاتهم حناتهمســـــ ختتلف أصـــــلي واألورانج

ــون وهم. آلخر مكاٍن من  منطقة نم متفرقة بقاٍ  يف يعيشـــــــ

ــرق جنوب ــيا شــ ــرة ذوو وفيهم. آســ ــوداء البشــ ــرة وووذ التســ  البشــ

 يف اإلنتسان تمعني عندما فمثاًل. ضاءالبي البشرة وذوو الصفراء

 روال ســونقاي ريةق يف بها بدأنا ليتا القبيلة هذه أفراد ســحنات

 نزحوا قد نهمأ معه اننا الذي حلدا إىل البشــرة سـود  أنهم جيد
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 ًاشيئ ولكنَّ. لنائيةا البقا  هذه يف اواستوطنو أفريقيا أدغال من

 . حيدث مل ذلك من

 قارٍة عن يئًاشـــ  يعرفون وال بل ٍدج عن أبًا آســـيويون  همإن

 عاتمبجمو تربطهم ال لكذ من وأكثر. أفريقيا إمسها

 وال روابط يأ ماليزيا يف تعيش اليت األخرى أصـــــــلي األورانج

 روال سونقاي قرية يف يعيشـون  لذينا فهؤالء. عالقات وال جذور

ــنٍف من هم ــمى صــ  هم واجلهاي. Jahai اجلهايز وأ اجَلهاي ُيتســ

 احلدود ربق كالنتان والية المش يف تقطن اليت اجملموعة

 احمليطة اباتالغ يف ويتمركزون د،تايالن مملكة مع املاليزية

 نيب الوصــل حلقة ثلمت صــغرية مدينة وهي Jeli جيلي مبنطقة

 الصنف وهذا. وبار كوتا مدينة يف احلكومة ومكاتب الغابة أهل

 فتحات اوبه مفلطحة فطتســـــاء ٌفأنو هلم أصـــــلي األورانج من

 كان ورمبا. قلياًل أعلى إىل ٌةومرتفع للعيان ااهرة كبرية

 معه صعبي الذي الشيء اباتالغ وسـط  متركزهم بتسـبب  ذلك

ــاق  ــتنشـ ــجار هذه بني النقى اهلواء اسـ  واملتشـــابكة ةالكثيف األشـ

 . األطراف ميةاملرتا الغابة وانبج كل حتف اليت اجلبال وهذه

 يف ناعم مسمل ذات جدًا ريٌةصــغ شــوارب اجلهاي ولرجال

 الصــــــبية  شــــــوارب على تزيد كادت ال وهي. األحيان من كثري

 تاجونحي ال فهم لذلك لحى،ال وكذلك حديثًا البالغني

 خلشـــــــــونةا غاية ويف كثيٌف لرأسا شـــــــــعر أنَّ إال. حلالقتها

ــواد  من أخرى جمموعٌة توجد النتانك والية نفس ويف. والتســـ

ــلي األورانج  ندسهايال كامريون تفعاتمر يفتعيش  أصـــــــــــــ

Kameron Highlands عن ســـــــــــحناتها ختتلف جمموعٌة وهى 

 . Temiar التميار وتتسمى اجلاهايز



 األشــجار ثيفةك غاباٍت يف عيشــوني التميار قبيلة وأفراد

 كامريون منطقة إنَّ حيث. يةالوال من اجلنوبي اجلزء يف

 ارتفاعها صـــــلي ماليزيا يف ملناطقا أعلى من تعترب هايالندس

ــواح ائلقب وتؤمها األرض حســـط فوق قدم ألف عشـــرين إىل  التسـ

 حيث. ملمطرا البارد بطقتســها ونيتســتمتع العامل أحناء كل من

 الشــاي حدائق بني الناس ويعيش. ةالتســن طوال املطر يتوقف ال

 األرض من زجةطا يقطفونها اليت Strawberry والفراولة

 وتعيش. نيللبائع مثن أي دفع وند أرادوا وقتما ويأكلونها

 املدن صـــــخب نع بعيدًا البقا  لكت يف أصـــــلي األورانج قبائل

ــافرون يعرب ماوعند. بها احمليطة والقرى ــوار ا املتسـ  اخللوية لشـ

ــول املتعرجة ــاهدون ملزار ا تلك إىل للوصـــــ  بعض انًاأحي يشـــــ

 بني ألشـــــجارا بني من خيرجون ليأصـــــ األورانج وفتيان أطفال

ــاهدة نهمعيو ميتعوا أن يدونير وكأنهم واألخرى الفينة  مبشــ

ــواح أولئك ــع الدنيا بالد من القادمني التسـ  عندما وهم. ةالواسـ

 مع ال حدوا حبرف ينطقون ال القادمني هؤالء إىل ينظرون

 غةل يعرفون ال وكأنهم ضالبع بعضـــــــــهم مع وال التســـــــــواح

 لآلخر ينظر لكلوا املكان على مًاخمي الصــمتُ  يظُل. التخاطب

 ملشــاهدةا حلظات وتنقضــي. ديهي بني اجملهول يتســتكشــف كأنه

 . الغابة فيدخلون

 عيشت والتميار اجلهايز أو اجلهاي جمموعيت وبني

 أما، Manrik مانريك تتســــمى  صــــلي أ األورانج من أخرى قبيلٌة

ــلي األورانج قبائل بقية  واليات أربع نيب فتتوز  املاليزية أصــــــ

 :يه قبيلة عشرة أربع وعددهم

 .جوهور والية يف Jakunجاكون/ 1
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 .بهانج والية يف Semalai مسالي/ 2

 .بهانج والية يف Temuan متوان/ 0

 .بهانج والية يف Beri بري/ 4

 .برياق والية يف Semei ِسماي/ 7

 . برياق والية يف Lanohالنو/ 0

 .برياق والية يف Kentak كانتا/ 5

 .برياق والية يف Kncu كنتسيو/ 8

 .صباح والية يف Kendassan كانداسان/ 9

 .سرواك والية يف Eban إبان/ 16

 .كالنتان والية يف Jahai جهاي/ 11

 .كالنتان والية يف Temiar متيار/ 12

 .كالنتان والية يفManrik مانريك/ 10

 .كالنتان والية يف Batik باتيك/ 14

 

 اتهاعاد القبائل هذه نم قبيلة لكل فإنَّ بالطبع

 أنَّ إال. لقبائلا بقية مع ختتلف قدو تتشــابه قد اليت وتقاليدها

 التواصــل دمع حبكم جدًا عيفةضــ أســلفنا كما بينهم الروابط

 يعرف ال املتســــــــــالك وعرة ابٍةغ يف منهم كٍل ووجود بينهم



 عن ناهيك هل اجملاورين البشــــــر بين عن شــــــيئًا فيها القاطن

 . وقلبه ووجدانه عيونه عن البعيدين

 شـــــــــيئًا فونيعر ال أنهم خربونيأ اجلهايز قبيلة وأفراُد

ــمى كما . يئهجم وقت يعرفون وال ،هب حيتفلون وال ،العيد يتســ

 أو التخليد تتســـــتدعي مناســـــباٌت بيلةالق تاريخ يفأنه ال توجد 

 ولكن. القبيلة ادأعي من كعيٍد ومسيًام أو ســنويًا بها االحتفال

ــعةم طقوٍس يف تقام ليتا حتفاالتهم هلم فإن ذلك رغم  تواضــ

 الطفل مقدم ثلم الصـــغرية األســـرة ادبأفر تتعلق ما غالبًا وهي

 طفل ميالد ندفع. قريتهم إىل يوفالضــ ومقدم والزواج اجلديد

 ما أكثرو. القرية ألهل امالطع بتقديم حيتفلون جديد

ــبات هذه يف يقدمونه ــ ومثار األرز وه املناســــــ  وحلم جاراألشــــــ

 حيتفلون نهمأ ورغم. األحراش نم يصــطادونها  اليت احليوانات

 التســنوية امليالد أعياد يعرفون ال نهمأ إال الصــغري الطفل مبيالد

ــماي يوم يف حيتفلون وال ــعوبال معظم تفعل كما ةالتســـــ  .شـــــ

 يف يبدأ أن عدب إال إمسًا اجلديد داملولو ُيعطون ال واجلهايز

ــ قد أنه عن كنايًة احَلبو ــوًا ارصـــ  وإذا. اجملتمع يف فاعاًل عضـــ

 ال وهم. يحصح والعكس تتسـميته  تتأخر احلبو يف الطفل تأخر

 يعرفون الو بل الطقوس، تلك يف والبنت الولد بني يفرقون

ــاؤم أو بالولد التفاؤل  بعض عند لاحلا هو كما بالبنت التشـــ

 . أصلي ورانجاأل عند سواء فالكل الشعوب

ــاطة غاية يف فهي الزواج طقوُس أما  ال يثح. البتســـــــــ

 املاليزيني كل بني عليه املتعارف النكاح عقَد بإجراء يقومون

 درج اليت لعرسا هدايا يرســلون والأ للزفاف حفالٍت يقيمون وال

 الفتاة الشــاب دجي أن األمر يف ما كلو. املاليو أهل بقية عليها
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 خيطر ذلك بعدو القبيلة فتيات نيب من يتزوجها أن يريد اليت

 أن إال لوالدا ميلك ال وهنا. نهام الزواج يف برغبته والدها

 . الطلب هذا على يوافق

 أوانج بن رملي ذاألستا وبني بينى حواٌر دار الشأن هذا ويف

 له ليتســت ألنه نتهب زواج يف ميانع لٌدوا يوجد ال: »لي قال الذي

 طلب أي ىعل يوافق فهو لذلكو املمانعة تلك يف مصلحة أي

 الشـــــاب أنَّ مراأل يف والغريب«. تهبن لزواج شـــــاب أي به يتقدم

 يقول وإمنا نتكب أتزوج أن أريد لوالدل يقول ال للزواج املتقدم

 على العبارة ذهوه«. فالنة بنتكا عم الليلة أقضى أن أريد: »له

 قد ااهري تركيب وسوء وُفحش بةمهذ غري إشـارة  من فيها ما

 قبيلة لدى هاأن إال جيد غري عنىوم مغلوط مفهوٍم إىل يؤدي

 . ِسواه شيئ وال فقط الزواج يف بةالرغ إال تعين ال اجلهايز

 بنته من لزواجا يف اخلاطب رغبةب الفتاة والد إخطار بعد

 بها ويذهب تاتهف الشــاب ويأخذ ينهاح يف موافقته الوالد ُيبدي

ــاء حيُث إىل ــروط ال. احلال يف يشـ  وال مهر وال حنكا عقد وال شـ

 والزواج. ريةبالق يكونون قد لذينا الفتاة أهل لبقية إخطار

 يتزوج حيث صــلي،أ األورانج لدى جدًا مبكرٍة ســٍن يف يكون دائمًا

ــاب ــة بني ما الشـ ــر اخلامتسـ ــرة والثامنة ةعشـ  بني ما لفتاةوا عشـ

 .رةعش واخلامتسة عشرة الثانية

 أو عهم عروســه يصــحب أن يف احلرية مطلق شــاب ولكل  

ــرفالت حق أحٌد ميلك ال حيث بيتها، يف معها يبقى  يف صــــــ

 يف ضروريًة يتستل فإنها الوالئم ماأ. عروسته مع العريس شـئون 

 أو الثانى اليوم يف القرية أهل يدعو قد بعضــــهم أنَّ رغم الزواج



 من واحدًة ضــرح أنه رملي األســتاذ أخربني وقد. لزواجه الثالث

 . املتواضعة الوالئم هذه

 النقود وأ الطعام بعض لكمي العريس كان إذا لي وقال

 الُعرْس ببدء ذانًاإي معه الطعام ناوللت األفراد بعض يدعو فإنه

 يطالبه أحد فال الرغبة لديه يسل أو ذلك عنده يكن مل وإن

ــأله أو بذلك ــرفال ذلك على ُيالم وال بل. عنه يتســــ  ألن تصــــ

. للجميع ملزم دتقلي أو كعرٍف هلا دوجو ال األســاس يف املتســألة

 بنته أو إبنه تزوجي الذي األب أن هاياجل لدى الزواج تبعات ومن

 العادة ذهه تبينُت وقد. بنائهأ حتســـــــاب من تزوج من ُيتســـــــِقُط

 وجافيد Hamizar محيزار مع جالتســـــًا كنُت عندما بالصـــــدفة

Javeed لغاتال من كثريًا يدجي بنغالديشــــــــــــــي طالٌب وهو 

 يدخن انك التســــــن يف كبرٌي جٌلر قبالتنا فجلس ،اآلســــــيوية

 ويعيدها ارةالتسيج منه يأخذ غريص طفٌل منه وبالقرب بشـراهة 

. ذلك على موهال الذين املدينة بناءأل يُرق مل مشـــــهٍد يف إليه

ــبتنا ددب مما والدعابة للطفا غاية يف الرجل هذا وكان  غضـــ

 معه لعبأ وأنا الصــــــغري إبين هذا وقال. التســــــلوك ذلك على

 . ومالن عند إال فارقيني وال ذلك حيب وهو كثريًا

 مختســة نديع: »فقال لك؟ بنًاإ كم :جافيد ســألهوُهَنا 

. اللحظة لكت يف جملتسنا حول ونيلعب اخلمتسة وكان«. أبناء

ــبيحة ويف  كنا ماعند أمامي الرجل انك التالي اليوم صــــــــ

 حلبة ودخل ياءاألقو الشبان أحد ىوانرب. الرماية سـباق  نشـاهد 

ــة  فالتفت. بعيد حٍد إىل الرمح رماية يف بارعًا وكان ،املنافتســــ

 « الرجل هذا نفس إبن إنه: » وقال جاري إلي
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 صــغار طفالأ اخلمتســة أبنائه يعمج إنَّ كال: »له فقلُت

 وبينه يينب اجلدل اشــــــتد عندماو«. باألمس معنا كانوا وقد

 يف إبين انك إنه: »لي فقال ثيحمد قاله ما صــحة  عن ســألته 

. رجاًل وأصـــبح  زوجت قد ألنه إبين ترُبُيع ال اآلن ولكنه املاضـــي 

 أن مبجرد ولكن الزواج قبل إال بنًاإ اإلبن نعترب ال هنا فنحن

 وبدأ حبياته قلاست قد ألنه بناءاأل حتسابات من نتسقطه يتزوج

ــرة تكوين  هل وســــألته «.بأمره وتأمتر هامس حتمل جديدة أســ

 ال: »فقال تزوجي الذي اإلبن مع يةالعائل العالقات حتى تنقطع

 «. فقط الصديق مبثابة يعترب ولكنه تنقطع،

 

 زواج تحت سقف المصلى

 األورانج اتزجي إحدى على نقف نأ لنا أراد قد القدر لعل

 إحدى فيف. الغابة تلك يف ناوجود أثناء متت اليت أصـــــــــلي

ــيات، ــر صــــالَة إلماما أكمل أن وبعد األمتســ ــابان خلد العصــ  شــ

 املاليو بلغة مىُيتســ الذي املصــلى ىلإ صــغريتان وفتاتان صــغريان

 ميكنكم فهل ناآل الزواج نريد اإنن: »هماأحُد وقال ،Surau سوراو

 « ؟لنا تعقدوا أن

ــرين مجيع اندهش  وقال ،والطالبات الطلبة من احلاضـــ

 الزوج هلأ وأين الشــــــــهود؟ أينو أموركم؟ أولياء أين أحدهم

 ليس: » ارةبعب واكتفيا شـــــــــابان،ال ُيجب ومل الزوجة؟ وأهل

 الطالب ُدأح احلديث تناول ورالف وعلى«.  هذا كل لدينا

 : قائاًل Shahrol( شارول) وامسه



 فإنكم وإال باب،الشـــ هلؤالء عِقَدَن أن األفضـــل أنَّ أعتقد»

ــم تعرف الو النكاح عقد تعرف ال البقا  هذه أنَّ تعلمون  املراسـ

ــر ، وال ــجد إىل أواجل قد داموا وما الشــ  زواجهم جعلفلن املتســ

 «.  لألمور عقيدت دون ورسوله اهلل سنة على

 يف جميئه وكان دين مات هولوبنق حضــر األثناء هذه يف

 منه طالبني مراأل احلاضــرون عليه رحوط متامًا، املناســب الوقت

ــانالع هلؤالء وليًا يكون أن ــغار رســ  وجلس. الفكرةب فَرحََّب الصــ

 الفتاتاِن وجلتســـِت ،على األرض صـــَلَّىامُل من جانٍب على الشـــابان

ــرين بني كاَن. احلاضــــــرين ُقباَلَة اآلخر اجلانب على  احلاضــــ

 ليقف ُحكومي وفٍد ضـــــمن جاء وقد Nazrol( نازرول) األســـــتاذ

 الرحلة هذه من بًاجان سُتشاِرُكنا ليتا امللكة زيارة ترتيبات على

ــِليُي نازرول وكان. هلا اوجهناه اليت للدعوة تلبيًة  إمامًا بنا صـ

 ما الشــباب ؤالءهل العقد إجراءات ةمبباشــر يقوم أن منه فطلبنا

 فقال مسائهمأ عن وســـــأهلم. صـــــَلَّىللُم طوعًا جاءوا قد داموا

 زواجها أريد يتال الفتاة وهذه ن،رمح بن ُرســـلي إمسى: »األول

 بن حتسني إمسي: »الثانى الشاب قالو«. نابي بنت سـِيدا  إمسها

 «. محيد نتب سادرا خطيبيت وإسم مراجو،

 ســنة 17 يعمر رســلي فقال رهمأعما عن املأذون وســأهلم

 وعمر ســنة 14 عمره نفكا حتســني أما. ســنة 12 خطيبيت وعمر

 شــيئًا ايدفع أن لعريتســنيا املأذون ســأل. ســنة 12 ســادرا خطيبته

 فئة من ةصـــــــغري  ورقة كالهما خرجفأ مهرًا ليعترب املال من

 ُيطلق ليتا املاليزية ملةالع هو نقتوالِر. Ringgit نقتِر العشــرة

 رنقت 0.5 تســاوىي األمريكي والدوالر .أيضــًا الدوالر اســم عليها

 واحٍد بصـــــــــوٍت اإلثنان قال حني اجلميع وضـــــــــحك. تقريبًا
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ــأهلما ناوه. الباقي أعطنا للمأذون  أن تريدان كم» :املأذون ســـ

«. رنقت ربعةأ أدفع أنا: »رســـــــلي لفقا« ؟للعروس مهرًا تدفعا

 «. رنقت ثةثال أدفع أنا: »حتسني وقال

 اقرتح وأخريًا. (َفكَّة) جيدوا لمف جيوبهم يف اجلميع حبث

ــرين أحُد عليهما  مهرًا رنقت 16ال هذه عترباي أن احلاضـــــــــ

ــاًل يضـــــيع لن الامل هذا أنَّ على للزواج،  أو للزوج يعود دوق أصـــ

 يف ألنه ويًاســــ منه يتســــتفيدا أن نوميك بينهما مشــــرتكًا يكون

 وَتمَّ ذلك، على نالعريتسا ووافق. بريًاك مبلغًا ليس األمر نهاية

 ُيهنئوا نأ احلاضــــــــــرين مجيع من ناملأذو طلب. الِقران عْقُد

 الزوجني ناحلاضـــــرو الرجاُل افحُيصـــــ أن على اجلدد العرائس

 على الطبعب وهذا. العروســــتني تالطالبا وُتصــــافَح اجلديدين

 الرجال بني صـــافحةامل إطالقًا يقبلون ال الذين املاليو أهل عادة

 وهنود يونالصـــــين اإلســـــالمية ادةالع هذه أخذ وقد. والنتســـــاء

 دولة يف شتعي اليت املختلفة األعراق من وغريهم التاميل

ــ ال املاليزيني ُمعَظَم إنَّ حيُث. ماليزيا ــاء افحونُيصـ ــواٌء النتسـ  سـ

 يده ومدَّ حدهمأ أخطأ وإذاما. منيمتســل غري أو متســلمني أكانوا

ــافحة بغرض المرأٍة ــ األحيان أغلب يف وفه املصـ ــدُّسـ ــكٍل ُيصـ  بشـ

 يف مرٍة ولأ ماليزيا دخلنا دماعن هذا لنا حدث وقد. حمرج

 لذينا التســـودانيني نم جمموعًة جئنا حيث م1996 عام أواخر

ــالمية جلامعةا يف كمحاضــــــــرين تعيينهم مت  لعامليةا اإلســــــ

ــافحة وهممنا مباليزيا  كنَّ ئىالال اجلامعة وافاتم مبصـــــــ

ــجيلنا إجراءات يتابعن  إىل ؤديي أن األمر ذلك كادو تتســــــــ

 الحقًا منافه ولكنا البدء بلق عقودنا بإنهاء تقضــــــــي كارثة

 نتبع ال التســـودان يف إننا هلم وقلنا. الديار هذه يف الناس طبيعة



 عدا نتســاًء أو واكان رجااًل بعضــًا ابعضــن يصــافح بل العادة هذه

 . القليلني

 وكانت لىباملصــ اجلدد عرســانال مبصــافحة اجلميُع قام

 حيث لتســــــــعيدا الزواج هذا يف اتقبلوه تهانى وآخر أول تلك

 شيئًا وكأنَّ لهسبي حال يف واحٍد كُل وذهب املصلى من خرجوا

 .حيدث مل

 ؤااًل،ســ احلاضــرين ألســأل يل مناســبًة الزواج ذلك كان

 تتعدى ال اليت االجراءات بأبتســــط  هنا ميت الزواج أنَّ عرفنا إذا

ــورنت فهل قران عقد الب البنت وأخذ الوالد إخطار  أنَّ صــــــــــ

 القرية هذه هلأل هوســًا متثل رعيةالشــ غري اجلنتســية العالقات

 الناس. كال وألف كال اجلميع الفق أصــلي؟ األورانج قرى من

 كان مهما حٌدأ جيرؤ وال. قط ياتهمح يف الزنا يعرفون ال هنا

ــ امرأٍة يراود أن وضــــعه  وال ذلك فونيعر ال فهم. زوجته تليتســ

 بأي يدينون ال أنهم ورغم. لزوجيةا باخليانة يتســـمى ما يعرفون

ــ فطرة أنَّ الإ قوانني أي حتكمهم وال دين  هي هنا اناإلنتســــــــ

ــابًا جتد وال. موراأل هذه يف املطلق العفاف ــباب نم شـــ  هذه شـــ

 ذلك أنَّ يبدوو. يتزوج أن قبل نساجل عن شــــيئًا يعرف القرية

 خملصــــون وهم .القبيلة أبناء لدى املبكر الزواج يف التســــبب هو

 الزواج بعد ملامًا إال زوجها تفارق ال اليت للزوجة بعيد حِد إىل

 . سط الغاباتحتى يف ساعات العمل إذا ُوجدْت و

ــاء تتميز ــبةب القبيلة هذه نتسـ ــوبة نتسـ  اليت اليةالع اخلصـ

 أْن منهنَّ رأةللم فيمكن. لبشــريةا عرفته معدل أقصــى إىل تصـل 

 يف لاألطفا عدد يصـــــــل لذلكو. عام كل يف باســــــتمرار  تلد
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 بعض يف عشـــرة مختســـة أو عشـــرة وأ تتســـعة إىل الواحدة األســـرة

ــفيات  يف لوالدةا يعرفون ال وهم. األحيان  تلد إمناو املتســـــــتشـــــ

ــاعدة بيتها داخل الزوجة ــاء من واحدة أي مبتسـ  ممن لقريةا نتسـ

 . اخلربة لديهن

 مل أنها مرغ القابلة بدور ومتق امرأٌة دائمًا وهناك

 تؤديه ما على أجرًا تنال وال يقةالدق املهنة هذه يف تتخصـــــص

 بطريقٍة هاب ُيتســــــــتعان وإمنا فراداأل أو احلكومة من عمل من

 مل البتســـيطة ةالقابل هذه وحتى. هاإلي احلاجة حالة يف طوعية

 القرية هذه يف ةاألخري التســنوات يف ااســتقرو أن بعد إال يعرفوها

ــغرية ــى يف الوالدة كانت حيث. الصـ ــجرة أي تحت تتم املاضـ  شـ

 ولودهام تضـــــــع املخاض أدركها وأينما األســـــــرة ترحال أثناء

 محل دُةوعا. الرتحال تواصــــــــــــلو اهرها على حااًل وحتمله

 القبيلة تســــاءن متارســــها قدمية ادٌةع هذه الظهور على األطفال

 قطعة أي وأ بثوٍب ُيربط و مهأ اهر على الطفل يوضـــــع حيُث

ــدودًا ليكون قماش  الرأس إال نهم يظهر وال أمه هرا على مشـــ

. املربوط ثوبال حتت الصـــــغريتان هرجال وتتدىل التنفس، لزوم

 فريقيةاأل القبائل بعض ندع جندها برمتها العادة وهذه

. أفريقيا غربو أواســط يف والفور ةوالزغاو واهلوســا كالفوالنى

 محل يف ريقةالط هذه أنَّ علماءوال األطباء بعض أثبت وقد

ــاعد األجنة ــاقة على حملافظةا على املرأة تتسـ ــاًل وامها،ق رشـ  فضـ

 . دنهب وقوة عظامه منو يف للطفل اجلمة فوائدها عن

 أصــلي رانجاألو نتســاء لدى ليةالعا اخلصــوبُة شــكلت لقد

 من تضــــــايقون ي بدأوا الذين بيلةالق ألفراد حقيقية مشــــــكلةً 

 اإلجناب ةكثر على تغلبوا كنهمول. لألبناء الكبري العدد



 والنجاح الدقة يف غايٌة طريقٌة وهلم .النتسل تنظيم إىل باللجوء

 طوال شــغوفًا كنُتو. املائة يف ائةامل ضــمانها نتســبة تقارب حيث

 أن ميكنك حدهمأ لي قال حتى األمر هذا مبعرفة األوىل األيام

 هذا عن بكســيجي وهو دين مات نبات توك القبيلة شــيخ تتســأل

ــاً  َمْقَدَمُه وانتظرُت. األمر ــوصـــــ ــابقًا يوعدن قد وأنه خصـــــ  ســـــ

 كوخ مامأ لتقيناوا. الحقًا يتتســــــــــــاؤالت بقية على باإلجابة

 ينظف اتنب توك بنقهولو كان ثحي أوانق بن رملي األســــــتاذ

 . بها اليت وشابواأل اللحى من الِعصي إحدى

 وعدنا على زلنا ما طبعًا: »هل وقلُت وحييته إليه جئُت

 نظمونت كيف أعرف أن أريد إنين حيث احلديث، مبواصـــــلة

 على ونادى دين مات باتن توك كضح« القرية؟ هذه يف النتسل

 أمام ضخم شجرٍة جذ  على لتسونجي كانوا الذين الشبان أحد

 بيته إىل يذهب أن منه وطلب نجأوا بن رملي األســــــــتاذ منزل

 هو ماو: »له قلُت. Penjarang( البنجارانج) من قطعًة وحيضــــر

 الشـــاب وعاد«. لقلي بعد ســـرتاه ًا،صـــرب: »لي قال ،«؟البنجاران

 يتعدى ال األشــجار إحدى جذ  نم صــغرية قطعًة حيمل بتسـرعةٍ 

 العادي بهاماإل أصبع ُسمك حجم يف وُسمكها البوصتني طوهلا

 «. اعندن الوالدة تنظيم يف التسر هو هذا: »لي وقال

 أتأملها بدأُتو فتناولتها لصــغريةا القطعة تلك إليَّ ومد

 يف ألضــَعها قاَدِني قد الُفضــوَل أنَّ وجدُت أشــعر أن ودون بتمعن،

 نتســـــــتخدمه لذيا لألراك أقرَب دُتهفوج طعَمها، ألتذوق َفِمي

ــواك  هذا باتن توكال لي قال. أفريقياو العربي العامل يف للتســــ

 أحٌد جيرؤ ال حيث الدنيا يف النباتات أندر من يعترب البنجارانج

 الكلمة، عنىمب وقويًا شــــجاعًا انك إذا إال عليه احلصــــول على
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 إليه الوصـــول ونود. الكثيفة لغاباتا أعماق يف ينمو ألنه ذلك

 الثعابنيو الشـــــرســـــة حليواناتوا الضـــــارية الوحوش مصـــــارعة

 فيه ينمو لذيا املكان حول وتكثر .املتشـــابكة واألشـــجار التســـامة

ــخمة الغوريال جمموعات ــنف نم الضــــــــــ  تانُأ األورانج صــــــــــ

Orangutan إىل هابللذ يتصــدى  فال ذلكول. الغابة إنتســان  أي 

 من حدهمأ متكن ما وإذا. جعانالشـــــــ الشـــــــبان إال منوه مكان

 ميٍةك أكرب معه جيلب نهفإ املكان ذلك إىل الوصـــــــــــــول 

ــتطيعها  هذا فعله تربويع القبيلة أهل ىعل توزيعها بغرض يتســ

 . البطولة ضروب من ضربًا

 وليلة ليلة ألف روايات يف بعيدًا خبيالي وســــــــــــــرحُت

 األمرية هرم أنَّ وكيف لتســبعةا الغول وشــعرات حتســن والشــاطر

ــراب وراء كان ــهول البحار ربع املوت وادى ســــ . الوديانو والتســــ

 عرب اٍتســـــــــــنو قادنى الذي امحاجل اخليال يف أغرق وكدُت

 لوجه، وجهًا طرياألسا أمام أنين جدأل أفقت. القدمية األساطري

 عيين، صــــــبن ماثلًة حقيقًة إال تكن مل اليت األســــــاطري تلك

 أطفااًل تنجب ال أن املرأة أرادت ذاإ: »القبيلة زعيم قال حيث

 ثم الثالثاء تسيةأم يف صغريًة طعًةق النبات هذا من تأكل فإنها

 الثالثاء أمتســـــية ويف. طبيعى بشـــــكٍل الزوجية حياتها تعيش

 هذا لىع وتظل. تلك لصــــــغرية ا الكمية نفس تأكل القادم

 فيه تريد لذيا الوقت بنفتسها تقرر أن إىل الشهور طوال احلال

 تعطيهو النبات هذا تناول عن فتتوقف جديد طفل إجناب

ــاء فإن األحيان أغلب ويف«. احملتاجات من لغريها  هنا النتســــــ

 يكون حتى كثرأ أو عام ملدة ألولا الطفل إجناب بعد يتناولنه

 . كاملني امنيع وأخيه الطفل بني الفارق



 أنَّ عتقدن إننا قال التحديد؟ب ناعام وملاذا :له قلت

ــاعة من متكن إذا الطفل  يكون فإنه كاملني عامني ملدة الرضـــ

ــة على وأقدر أقوى ــية طبيعةال معايشــــ  الغابات ذهه يف القاســــ

 يف وفصالُه] :قولي الذي القرآن نص قرأمت وهل له قلُت. الوعرة

 الكريم لقرآنا إنَّ: »له قلُت ،«كذل نعرف ال: »قال[ عامني؟

 أوالَدهن ضعنير بأن لألمهات وحىأ حني األمر ذلك على نصَّ

 . ذلك أعرف ال أنا قال ،«كاملني حولني

 تتناول أن بجي املرأة إنَّ لَتق لقد: »وســـــألتُه بعد ذلك 

 تقصــــد  هلف أســــبو   كل من ثاءالثال أمتســــية  يف النبات هذا

ــاء ومي أي أم حتديدًا الثالثاء ــد نينإ ال: »قال« ؟تشــ  يوم أقصــ

 بالتحديد لثالثاءا يوم وملاذا: »له قلُت. «بالتحديد الثالثاء

 ليس يوٌم هو اءالثالث يوم بأنَّ مننؤ حنن: »قال« ؟غريه وليس

 قلُت«. لنا تسبةبالن التسعد يوم ثلمي وهو األخرى األيام كبقية

 وما: »قال« ؟ملك أســـــــبوعية ُعطلًة هتعتربون ال ملاذا إذن: »له

 حيتاجون ال هنا الناس لنا؟ ةبالنتســـــــب قيمتها وما العطلة؟

 حبرية عيشن ألننا متســـتدمية طلةُع كلها فحياتنا. للعطالت

 «.مطلقة

 الغابة يف اليوم يبدأ حيث ،احلقيقة هذه بصــدق وشــعرُت

 بيوتهم مامأ األســــرة أفراد يعمج جبلوس الباكر الصــــباح عند

 االلتزامات الو احلياة قيود فكرهم يف ليس ويلعبون، يتتســامرون

ــاعة ال املكاتب، فىوموا املدن أهل تقيد اليت  وال عندهم ســــــ

 اجتاه أي يف يتحركون بالنهارو ينامون الليل ويف مواعيد،

 جالتسهممب مغرمون وهم. الوقتب إحتساس هناك ليس. يشـاءون 

 والرجال، نتســــاًءال فيها جيلس لبيوت،ا أمام تكون اليت العائلية
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 أن منهم لواحدل وميكن. الوقت والط يتتســامرون وشــبابًا، شــيبًا

 أحٌد يأمره ال أراد إذا كاماًل شـهراً  يالعائل اجمللس هذا يف يبقى

 من احلطب بجل مثل للضرورات الإ خيرجون ال وهم. ينهاه وال

ــجار . هلم يروق نمكا أي ويف بل قريةال حول تكثر اليت األشـــــ

 فيه تعيش عذب ماٌء وهو بيت يأ من حجر مرمى على واملاء

 والعطالت؟ اإلجازات ملاذا إذن. هلا نفاد ال اليت األمساك

 الكائنات يعمج ونامت سدوله، رخىأ قد القريِة ليُل كاَن

 كل يف معي لهأمح الذي الصغري اديوالر جهاز حتتستسُت. أنا إال

 ركن يف تهاألقي اليت اليد يبةحق داخل يقبع وجدته مكان،

. لفائتةا الليالي طوال جراناهل من يشــــــــكو وكأنه املصــــــــلى

 وأدرت يابغ طوال بعد كنزًا دوج كمن احلقيبة من أخرجته

 .وطين إىل يدنييع لتســـاٍن أو بالدى من صـــوٍت عن باحثًا املؤشـــر

 ال عميقًا جرحًا فؤادى يف نثرتو أوصـــــاىل أهلكت قد فالعجمة

 بني ولُتوجت. العرب ولتســــــان ادالضــــــ لغة أرحيية إال تضــــــمده

 حتى فهمهأ ال الذي وحديثها رطانتها كثرت اليت احملطات

 ناعس) صــــــوت كان. الكويت ةإذاع وهي ضــــــاليت على عثرُت

 قليب إىل لَثباتا ويعيد أذني يداعب (ُجهينة أخبار) يف( اجلندي

 الفتســــــيحة بةالعرو وديان بني تســــــبحلي العنان لتفكريي طالقًا

 معها افتقدتو افتقدتها اليت ادالضــــــــ لغة ثنايا بني ويتجول

 العربي عاملنا بني التوقيت فرق يوساعدن. وعشريتي أهلي لتسـان 

 بلدى يف تابعهأ كنُت الربنامج ذاه إن حيث آسيا، شـرق  وجنوب

. اهلزيع لليلا آخر يف أمسعه اآلنو اهرًا الثالثة التســــــاعة بعد

 بني عميق نوٍمل واســـتتســـلمُت لُنعاسا طيف زارنى فشـــيئًا وشـــيئًا

 . التالل بني النائمة القرية أحضان



 املصـــلى يف الفجر بصـــالة عادتناك وبدأناه الصـــباح أطلَّ

ــلني من فيه يكن مل الذي  واثنني لطالبا بعض إال اليوم املصـــ

 الذين انالشــــــــب وأحد القرية ةعمد هما أصــــــــلي األورانج من

ــكنون ــلى من بالقرب يتســــ ــرى الذي اإلعياء ولعل .املصــــ  يف ســــ

 الصــالةَ  أقمناو املصــلني،  جميء دمع يف ســبباً  كان قد اجلميع

 . الصفوف كتساد عن رغمًا

ــالة أداء بعد ــ وقراءة الصـــــ  حلكيما الذكر آي من ٍئشـــــ

. الطعام نعصـــــ يف بدأوا قد طالببال فإذا املصـــــلى من خرجنا

 أقراص من كونيت كان الذي إلفطارل نودينا قليلة دقائق وبعد

 مع زيتال يف وُحمرت لقمحا دقيق من صــــــنعت صــــــغرية خبٍز

 العادة يف نهاإ حيث بالتوابل خلوطامل الكارى وإدام التســــــاردين 

 األقراص وهذه. باللنب وأحيانًا عتســلبال أو الطريقة بهذه تؤكل

 الدةو صنعتها وقد Roti Chanai انايشـ  روتي املاليزيون يتسـميها 

 لكي لصــــناديقا بعض يف ووضــــعتها Marheni مارهيين الطالبة

 التسلوك هذا مثل نأ شك وال. بالغابة ئنابقا أثناء زادًا لنا تكون

 األخالق عن وينبئ كريم لوكســـــ مارهيين أســـــرة فعلته الذي

 عندهم زلنان عندما به غمرونا ذيال الفياض والكرم الفاضــــلة

 حتى تبعناي فضــــــلهم هو وها. خرياأل الليل هزيع يف ضــــــيوفًا

 . األدغال وسط

 على هوو ماليزيا، بقا  لك يف معروٌف الريف وكرم

 حيث ملبور االكو العاصــمة مثل ريةالكب املدن ســكان من العكس

. نطاق أضــيق  يف إال الضــيافة تســألةمب كثريًا الناس ينشــغل  ال

 يف كنا عندما الليل طوال تنم مل مارهيين والدة أن أذكر وأنا

 الذين وفالضـــي  راحة على لتســـهرا يف منهمكة وكانت معيتهم
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 ذلك يف اؤهغط أحدهم من يضـــيع ال حتى فردًا فردًا تفقدتهم

 الذي اجلميل املنزل ذلك يف جلميعا بضــيافة تكتف ومل. الليل

 ميًةك صــــــنعت  وإمنا مكان كل من الفواكه أشــــــجار  حتفه

 هذا اعتربوا: »ًةقائل بها أحتفتنا اليت الفطائر هذه من ضــخمًة

 «. الغابة يف لكم زادًا شاناي الروتي

 أدخله نديِه طعاٌم األصــل يف يه شــاناي الروتى وفطائُر

 جمموعة الثث ُيمثلون الذين تاميلال هنود املاليو بالد إىل

 أطباٌق أيضــــــًا مائدتنا يف كان. يزيامال دولة يف وطنية عرقيٍة

 تلك يف يهطه أجادت الذي مراحمل األرز مثل خمتلفة أخرى

 واحدًا ربُيعت أيضـــًا وهو Mustuyah( ياوُتســـْوُم) الطالبة الرحلة

ــمطلقون عليه اوُي ملاليوا بالد يف الوجبات أهم من ــي ســـــ  ناســـــ

 دىل الرئيتســـــــــي غذاءال هو األرز حيث. Nasi Goreng قورينق

 واليابان صــنيكال آســيا بالد كل يف احلال هو كما املاليزيني

 حتفل املاليزية ةواملائد. وغريها الندوتاي والفلبني وأندونيتســـــيا

ــناف من بكثري ــ األرز أصـــ  خيلو يكاد ال حيث خمتلفة، كاٍلبأشـــ

. األحيان معظم يف للمائدة رفيٌق خراآل هو والدجاج. منه منزٌل

. املتســـميات حتســـب أي آخر إىل و ن من ختتلف الطهي وأســـاليب

 يتســــــــمى لذيا بالدجاج األرز ناه الناس حيبه ما أكثر ولعل

Nasi Ayam  . 

 

 تبغ وحكايا بين األدغال

 األورانج فرادأ ملعظم احملببة تالعادا أكثر من التدخنُي

 شاٌب يوجد كادي وال. احلدود أقصـى  إىل به يولعون الذين أصـلي 



 أرجاء متأل اليت الكثيفة لدخانا ســـــحائب بدون يتســـــري فتاٌة أو

 التســجائر شــكل نيعرفو ال اجلميع نَّفإ ذلك ورغم. حوله املكان

 التبغ من فافاٍتل يصـــنعون وإمنا واقاألســـ يف يبا  الذي العادي

 حيث Tembakau متباكو همبلغت يتســــــــــمونه  الذي الطبيعى

 الطبيعية التبغ حقول فيها كثرت اليت الغابة من جيمعونه

 كلشـــ يف تبدو حتى Nipah نيبا تســـمىُت صـــغرية بأوراٍق ويلفونها

 . ديدينش وتلذذ بشراهٍة هايدخنون ثم العادية التسجارة

 املاليو باتغا يف بكثرة تنمو النيبا ونبات التبغ وكال

ــتوائية ــغ نباٌت هو التبغ تنبا إنَّ حيث. االســـــــ ــبه رٌيصـــــــ  أشـــــــ

 أو النخيل زيت ةبشجر أشبه فهو لنيباا أما. العادية باخلضروات

 ومشال العراقك العربية البالد يف ةبكثر املوجودة البلح شــجرة

 هذه لتبغا لفافات كانت وملا .وغريها مصـــر وصـــعيد التســـودان

 قرية يف دناهموج الذين أصلي رانجاألو أفراد مجيع يتستخدمها

 وال عندهم ةســــــيئ عادًة ُيعترب ال التدخني ألن روال ســــــونقاي

ــه إذا عيبًا يعتربونه  ذلك أثر قدف الفتيات أو لصــــــغاُرا مارســــ

 بال لقبيلةا أفراد كل أســــــنان ونول شــــــكل يف واضــــــحًا تأثريًا

ــتثناء  فإنهم ولذا كذل يف حرجًا جيدون ال األطفال وحتى. اسـ

ــكٍل الكبار أمام يدخنون ــونمتحم واجلميع. بيعىط بشـــــــ  تســـــــ

 وهم ،اجلماعية جمالتســـــــهم يف اليوم ســـــــاعات طوال لتعاطيه

 األوىل وتهمســــــل ألنه ســـــبيالً  يهإل وجدوا كلما ذلك يفعلون

 يف أصــلي ألورانجا قبائل أفراد من حدأ ينجو يكاد وال. واألخرية

 امرأة أو جاًلر كهاًل، أو كان بيًاصـــــ املاليوية كالنتان غابات

 على لونال الداكنة يكوتنيالن مادة ترســــــــبات مشــــــــاكل من

 كلهم لقبيلةا أفراد وأنَّ صــوصــاً خ التدخني، كثرة من أســنانه



 

 
-79-

 

  

 أحد نشـــــــغلي وال بل األســـــــنان، شفر أو باملعجون يهتمون ال

ــية ــواك بقضــــ ــنانهمأ بدت ولذلك. التســــ  فحمال قطع مثل ســــ

 ن اجلمال.ليس يف مظهرها أي ملتسٍة مو ،التسواد داكنة البالية،

 البعض بدأ عندما وجوههمب القادمني من كثرٌي أشـــــاح

 نرياُن رقتهاأح عظاٌم وكأنها نهأســــنا فظهرت مرة أول يتبتســــم

ــنا بأن هذ ملو. األثافى ــتسـ ــأن الغالبية ا أحتسـ  يكون أن ررناقا هو شـ

 ينظفون وكيف يتتسوكون كيف ليأص األورانج أطفال تعليُم

 بشـــــراء قام اعن مندوبًا أرســـــلناوجزءًا من برناجمنا،  أســـــنانهم

ــنان اجنيومع الفرش من كبرية كميٍة  كوتا دينةم من األســ

 تقدم اليت يااهلدا من جزءًا تكونل القرية إىل بها وعاد بارو

 طلبناه ما ملحي املندوب جاء. نامجالرب أثناء الصــغار لألطفال

 عليمالت أســــــــاليب شــــــــتى ســــــــونميار الطالب بعض وبدأ منه

 التســـواك  رسميا البعض بدأ وقد .التســـواك ليعلموهم لألطفال

 وضـــــــــــع مث. يقلدوه حتى طفالاأل من مرأى على العراء يف

 الذين لألطفال وأعطوه لفرشا على املعجون بعض الطالب

 ما األطفاِل ميُعَج أكَل أْن نتيجُةال وكانت يقلدونهم، بدأوا

 . املزيدب وطالبوا معجون من لديهم

 الصـــديق بالرحلة ليالينا أبهجوا الذين ضـــمن من كان

 الصـــــــــديق عم كثريًا صـــــــــرَب الذي Polash( بوالش) العزيز

ــليأ األورانج أطفال نيدربو عديدة ألياٍم Javeed( جافيد)  صـــــ

 بوالش مع يثاحلد أطراف أجتاذب كنُت وعندما. التِسواك على

Polash والتفُت ،« كتورد يا أنظر: »ائاًلق فجأًة انتباهي َلَفَت 

ــعي األطفال بأحد فإذا خلفي ــاة ضـــــ  فم يف مبعجونها الفرشـــــ



 من يولولو يصــــــرخ والكلُب كهتتســــــوي حماواًل الصــــــغري كلبه

 .املتساء والط فضحكنا ،(الكوجليت) سخونة

ــلي األورانج لقبائ كل أنَّ من بالرغم  هذه يف عيشت أصــ

ــة الغابات ــ مما املوحشـــ  عن الدفا و العنف من الكثري ىيقتضـــ

 أنَّهم إال لطبيعةا أعداء حتى أو عداءاأل ملقاتلة والتكتل النفس

ــيئًا يعرفون ال ــمى شــ ــ هلا يوجد وال رباحل يتســ . لغتهم يف ٌمإســ

 وهم. كبري ٍدح إىل بدائيًة ندهمع القتال آالُت كانت ولذلك

 بها يصـــــــطادون حيث اليتســـــــري بالقدر إال يتســـــــتخدمومنها ال

 . الغابة سكان كلل رئيتسيًا غذاًء ثلمت اليت املتوحشة احليوانات

 صــــــغرية لًةآ ناجدان الغابة وســــــكلدى  القتال آالت ومن

 طوهلا قوية صــاع عن عبارة وهي. Blow Pipe بايب البلو تتســمى

 نظر إذا ثحبي القنا أعواد لمث الداخل من جموفة مرتان

 الذي يءالشـــــــ اآلخر بالطرف ىرأ طرفيها أحد من اإلنتســـــــان

 نوٍ  من رفيعة أعواٌد وهناك. متينةو متســتقيمة عصــًا وهي أمامه

 العصـــا ذهه داخل يف توضـــع تســـهامك ُتتســـتخدُم النبات من آخر

ــع الثقب وذ الطرف وهو طرفيها أحد من  ينفخ مث. الواســــــــ

ــان  آلخرا اجلانب من العود رجفيخ الطرف هذا من اإلنتســـــــــ

 هذا ورأس. وباملطل اهلدف ليصــيب ةفائق وقوٍة بتســرعٍة وينطلق

ــغري العود  أي اخرتاق من ميكنه حتى قويًاو حادًا يكون الصــــــ

. القرد أو زالكالغ كبريًا وانًاحي كان ولو حتى أمامه هدف

 يكون حتى همالتســ رأس على ســٌُم ضــعُيو األحيان من كثرٍي ويف

 أو نزيكالشــــــــمبا التســــــــميكة لوداجل ذات باحليوانات فتاكًا

ــهام العصــــــا وهذه .النمر  صــــــيد يف فقط ُتتســــــتخدم ال والتســــ
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 أيام يف فيهوالرت للمتســـــــابقات ببةحم آلٌة هي وإمنا احليوانات

 . أصلي رانجاألو أفراد ميارسه يالذ اجلماعى والفرح اللهو

 

 رياضة وسط األحراش

 الغيوم فخل تتســــــــلٍل و دعٍة يف باملغيِب الشــــــــمُس آذنِت

ــاء ذلك يف الكثيفة  أبناء تداعى. ةالقري أيام من ادىءاهل املتســـ

ــلي األورانج ــ إىل الوادعة لقريةا أطراف من أصــ ــغرية احٍةســ  صــ

 الشباب من فريقني إىل حلاضرونا وانقتسم. املصـلى  من بالقرب

 اليت Sepak Takraw التاكرو رةك يلعبون وبدأوا واألطفال

 اللعب بدأ أن وما. القرية شـــــباب دىل احملببة الرياضـــــَة ُتعترُب

 شــــــباب لىع يتفوقون الشــــــباب ءهؤال أنَّ للجميع تأكد حتى

 كان. التصـــويب يف ودقًة ،ورشـــاقًة ،رًةمها ؛ُيقارن ال مبا احلضــر 

ــدر ذلك  حول جتمهروا الذين طلبةال جلميع إعجاٍب مصــــــــ

ــجعون امليدان  ربع وبعد .مهارتهم على يعلقونو الالعبني يشـــــ

 وهم معهم الطلبة من ثالثٌة رطاخن اللعب بداية من ســـــــاعٍة

 أمحد بن زيورم اللطيف عبد شـــاماهل نور الصـــابر، عبد حممد

 أبناء يكن مل. امللعب خارج نيتفرجو اآلخرون اّل حني يف

 ليل املتصــلة نافتســاتوامل الراقية يادينبامل ينعمون الذين املدينة

 اســتادًا وال لفازًات ُيشـاهدوا  مل الذين الغابة أبناء من أفضـل  نهار

 . حياتهم يف

 رياضــية نافتســًةم ُنقيَم بأن اناأغر قد املتســتوى ذلك كان

 أولئك أخربناو. يومان هلا تبقى اليت امللكة زيارة شــــــرف على

 فوافقوا لطلبةا وبني بينهم نافتســاٍتم إقامة يف برغبتنا الشــباب



. الطلبة وبني همبين وليس بينهم يماف املنافتسة تكون أن شريطة

 نريد كنا نناأل موافقتنا أبديناو الشرط ذلك على نعرتض مل

 املباراُة كونت أن واتفقنا. شــــكالاأل من شــــكٍل بأي مشــــاركتهم

  .امللكة جميء يوم يف عصرًا

 

 حالقة الشعر واألرواح الشريرة

 وشــعر الفتاة عرشــ أنَّ أيضــًا نتباهلال الالفتة األشــياء من

ــهما هانيشـــب القبيلة هذه يف الرجل  ينفش الكلف. بعضـــًا بعضـ

 اهروا الذين Beatles خلنافسا بشباب أشبه يصـبح  حتى شـعره 

 هربرت كاربأف متأثرين لتســـــــــتينات ا عقد يف وأوربا أمريكا يف

ــى رفضال لظاهرة وكنتاٍج ماركوس  متع اليت والفوضــــــــــ

 أصـــــــلي ألورانجا يتأثر مل. احلني ذلك يف الغربية اجملتمعات

 يف البدائية اةاحلي طبيعة هي إمناو غريه وال ماركوس بهربرت

 تفرض صـــماٍتب أي فيها احلاضـــرة ةاملدني تضـــع مل اليت الغابة

. والعطارين نيللحالق يذهبو أو رهمشــعو ُيهذبوا أن الناس على

 خوفًا شعرهم صونيق ورجااًل نتساًء يأصـل  األورانج أفراد ومجيع

 عدم بتســــبب بةالغا يف توالده كثري الذي والقمل احلشــــرات من

 زائٍر ألي تســـمحوني ال هنا الناس نَّأ والغريب .الصـــحية العناية

 أن أراد وإذا .قريتهم يف موجوٌد وه طاملا شـــــعره حيلق أن غريب

 هنا لناسفا. القرية من رحلي حتى يصــــــــرب أن فعليه حيلق

 وال فرينواملتســــــا الزوار القةح من التشــــــاؤم أشـــــد  يتشـــــاءمون 

 عن امللح ســؤاىل ورغم. بينهم ملقيمنيا لألفراد إال بها يتســمحون

 إجابًة عطونىُي مل أنهم إال لغريبا حالقة من التشــاؤم  هذا ســر

 أن عتقدوني الناس هؤالء إنَّ محيزار لي قال ولكن. شـــــــــافية
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ــعر حالقة ــريرة رواحاأل جتلب الغريب شــــ  املوت تعين اليت الشــــ

 . لديهم

 كبريًة ٍتكميا وجوههنَّ على َنضـــــــْعَي الفتياُت كانِت

ــاحيق من  ُيتقِن مل كلوحٍة الوجه ُتظهر اليت الصـــــارخة املتســـ

 هي التســــــــخونةو الرطوبة كانت وملا .وإبداعها هارمَس الفناُن

 األلوان هذه وفتبد االســـــتوائى اليوامل جو على الغالبة التســـــمة

 قدر باجلمال  لالســتمتا يدعو ال ٍلشــك يف الوجه على متتســايلًة

 ضـــــعي الذي الشـــــخص عن لوجها إشـــــاحة يف للرغبة يدعو ما

ــل حلاُلا كان ولرمبا. املكياج ذلك  من الفتيات تقلل إذا أفضــ

 . وجوههن على ُتوضع يتال واألصباغ األلوان كمية

 أدواتو احللي لبس وهو ميعاجل انتباه لفت آخر شــــــيء

 مجيع انتك حيث. البالسـتيك  نم املصـنوعة  الصـغرية  الزينة

ــعن الفتيات ــهنَّ على يضــــ  ألوان اتذ ودبابيس أمشــــــاطًا رؤوســــ

ــكل طبيعة نَّأ إال. الزينة بغرض خمتلفة ــع شـــ ــري رالشـــ  القصـــ

ــاط لكت أفقد قد املنفوش األجعد ــية أي األمشـ  للجمال خاصـ

 يف تبدو تكان حيث. األمشاط تلك وضـعوا  من يتوقعها كان

ــم األحيان من كثرٍي ــع الذي لغريبا كاجلتســــــ  غري يف ُوضــــــ

 ألورانجا أفراد لدى كانت افلرمب يدري من ولكن. موضـــــــــعه

 . الدنيا هراتوجمو حلي كل من أمجل أصلي

ــت ــناعية دًاورو الفتياِت بعُض لبتســ ــعنها صــ  على ماإ وضــ

ــوفةامل رؤوســــهن على أو املالبس  على ضــــهنبع حرص وقد. كشــ

 الذي لبالستيكا من املصنوعة سـورة واأل واألختام العقوٍد لبس

 زيت جريد من تيجانًا وضعن قد لبعضوا. ماليزيا دولة يف يكثر



 هذا كل. فالضــــيو أمام واهلّنجت أثناء رؤوســــهن على النخيل

 وما لعجائزا أما التســــن غرياتالصــــ الفتيات تتســــتخدمه كانت

ــوى يرتدين الف القرية هذه يف أكثرهنَّ  العادية بساملال ســـــــ

 فلم الناارين عيون جذب يف زهدن قد وكأنهنَّ وكفى،

  .املتستحيل اجلمال وأ املوضة خلف بالركض حيفلَن

 لبيوتا أحد إىل فجئنا يةالقر حول ناطواُف اســـــــــــتمر

 طفٍل غري الديه وليس التســن  يف صــغريةً  فتاًة صــاحبته  وكانت

 العادة ريغ وعلى. حديثًا زوجتت قد بأنها يوحى مما واحد

 حوالي عدب على بين ببيتها ملحٌق صـــــــغرٌي كوٌخ هناك كان

ــرة  عيدان من ينُب الكوخ وهذا. يةالرمس الغرف من أمتار عشــــ

ــفيحوا الزنك ألواح عضبب غطيت اليت اجلاف القصـــــب . لصـــ

 شـــخص ولدخ على يتســـاعد يكاد ال قصـــريًا منزهلا ســـقف كان

 القنا انبعيد الكوخ ذلك ضـــــيةأر رصـــــفت وقد. القامة طويل

 أســطوانى صــفن شــكٍل يف لتكون نينصــف إىل شــُقت اليت اجلافة

 املفروش رياحلصــ مثل بدت حتى بعنايٍة رصــها على يتســاعد مما

 إنه: فقالت املبنى؟ هذا ما تاةالف تلك وســـــــألت. األرض على

 مثل القرية يف يوجد ال وملاذا اهل قلُت. الطعام لطهى مطبٌخ

 من كثرٌي عليها يبدو وكان اة،الفت ُتجب مل املطبخ؟ هذا

 يرافقوننا نواكا الذين الرجال حدأ وانربى. واالرتباك اخلجل

 : وقال القرية أهل من

 كوني عندما حنرص لذلكو جديد، املنزل هذا إنَّ»

 لذلك لطعام،ا نريان دخان عن يدًابع يكون أن جديدًا املنزل

 وتبدأ زالُي ما ســــرعان والذي فصــــلاملن املطبخ هذا مثل يبنى
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 الداخل يف يهاف الطبخ يتم اليت يوتالب كباقي العادية احلياة

 «.القرية بيوت باقيك ويكون املنزل يبلى حاملا

 أن البد نزلامل هذا بأنَّ نيأشــــــعر قد احلديث هذا كان

 اليت لبيوتا من غريه من تيبًاتر وأكثر وأنظف أمجل يكون

 لكذ من للتأكد دخوله إىل الفضــــــــــــــول وقادنى دخلناها

 بوابته من رأســي وأدخلُت اضــريناحل من فاســتأذنُت اإلحتســاس

 الفارغة يوتالب باقي عن مييزه شــــيء هناك يكن مل الصــــغرية،

 أنَّ إال. داخله يف أوانى وال أســــرة وال أثاثات ال. شــــيء  كل من

ــغرية حًةمرجي هو املنزل اخلد رأيته الذي الوحيد الشـــــيء  صـــ

 وشــُّدت بالاحل ببعض ُربطت يتال القصــب عيدان من مصــنوعة

  .الرضيع الطفل هدةهلد الغرفة وسط التسقف على

ــبابيك أنَّ الحظُت  ال حيث قًاإطال ُتفتح ال يوتالب شـــــ

 من بيوتهم إىل اإلنتســــــان ينظر نأ أصــــــلي األورانج أفراد حيب

 مما ريًاكث معنا يتجول كان الذي للعمدة وقلت. الداخل

 التلصص أنَّ علمن إننا والتعريفية ةالتواصلي مهمتنا أداء ساعد

 األدب وال لذوقا وال الدين يقبله وال مرفوض شــيء البيوت على

 بكل هنا حلياةا أمناط مبعرفة غوفونش ولكننا العادي اإلنتسـانى 

 ودورنا. ضــــرةاحلا جمتمعاتنا على غريب أمٌر ألنها تفاصــــيلها

ــيلها بكل قيقةاحل عن الباحث دور هو اآلن ــتقيم الو تفاصــ  يتســ

 . جزئياتهاو بكلياتها األشياء قحقائ على نقف مل إن أمرنا

 يف اآلن دوري ما بالضــــبط هذا: »قائاًل العمدة عليَّ فرد

 البيوت يف بالدخول لكم مسحوا ام وإال. الناس هؤالء أذهان



 يعتادوه مل ذيال بالتصــوير لكم وامسح وما إليكم حتدثوا وما

 «. الظروف هذه مثل يف إال

 املزيد بطل على شجعنى لذيا الرد بذلك سـعيداً  كنُت

ــئلة من ــ كانو. البيوت ولدخ من واملزيد األسـ  مادامْت :ؤالالتسـ

ــباخل من هاكُل البيوُت هذه ــيتها حتى شــــ  يطبخ فكيف أرضــــ

 احلريق لاشــــــــتعا إىل ذلك يؤدي أال داخلها؟ الطعام الناس

 أحد لعمدةا أدخلنى حيث جدُا ًةعملي اإلجابة وكانت فيها؟

 . الطبخ يكون هكذا رأنظ وقال اجملاورة البيوت

ــوداء الرمال نم كبرية كومة هناك كانت  اليت التســـــ

. الغرفة خلدا األرضية سـطح  لىع ُوضـعت  قد البحر طني تشـبه 

ــميكة الطبقة هذه وفوق ــود الرتاب نم التسـ ــعتو األسـ  عيدان ضـ

 باألثافى، مىُيتســ ما هي حجارة ثةثال وحوهلا القصــرية احلطب

ــع األثافى هذه وفوق ــاعد رالنا وهذه. الطعام ءإنا وضــ  على تتســ

 البعوض ردط يف متســــاعدتها عن فضــــاًل الليل يف البيت تدفئة

ــرات ــلي رانجواألو. الغابة يف رتكث اليت األخرى واحلشـــــــ  أصـــــــ

 يأكلون كما الغابة من نهايصـــــــطادو اليت اللحوم يطبخون

 أما. عامط من يتوفر مما هاوغري والبيض واألرز التســــــــــمك 

 يف إال هيأكلون ال فإنهم تهمبيو حول يكثر الذي الدجاج

ــبات  وإمنا لثيابا حياكة القرية فرادأ يعرف ال .فقط املناســـــ

ــرتونها ــواق من جاهزًة يشــــــ  يذهب عندما القريبة لقرىا أســــــ

 أغالها أو هاأجود باختيار هتموني ال وهم. هناك إىل أحدهم

 فإنهم وإال نه،مث لديهم كان إذا امنه املعروض يشـــــرتون وإمنا

 اللبس عادة وحتى. املالبس من ملديه يتوفر شـــيء أي يلبتســـون

 حتى كانوا يثح. عليهم ودخيلًة ًةجديد عادًة ُتعترب للثياب
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ــى العقد ــجار بعض حلا ُيقطعون املاضـ ــاً  األشـ ــوصـ ــجرًة خصـ  شـ

ــوونق) إمسها  صـــــــــغرية راٍتتنو منه ويصـــــــــنعون ،Suong( ســــــ

 أكثر يف معونيط ال وهم العورة غري تتســـرت  ال وهي. يلبتســـونها 

 . ذلك من

 يتأثرون ال ًاأســاســ  أنهم املالبسب االهتمام عدم يف ســاعد

 يف شــديد حٍرو الليل يف قارٍس دبر من الصــعبة الطقس بظروف

 ما كثريًا ليتا الغزيرة لألمطار أحٌد يكرتث وال بل. النهار

ــادفهم  يظهر الف الغابات يف صـــــطادوني أو حيتطبون وهم تصـــ

 تهطل عندما جاالنزعا أو القلق وأ بالفز  شــعور أي أحدهم على

 من اإلغالق مةحمك ليتست نفتسها بيوتال أنَّ والحظُت. األمطار

ــقوفها. املطر ــبية فتســـ ــلل ما ثريًاك اخلشـــ  على املاء امنه يتتســـ

 هذه أفراد إىل حبأ ليس. يكن مل يئًاشـــ وكأنَّ داخلها النائمني

 وهذا. املتسالك رةالوع والتالل لغاباتا بني الرتحال من القبيلة

. هلم الفائدة اتذ واألماكن واملاء للطعام طلبًا يكون الرتحال

 حطب هلم ونيبيع فإنهم الشــــراء  يريدون أفرادًا جيدون وحيث

ــيقان وبعض احلريق ــتخدم الذي Ratan لراتانا نبات ســ  يف ُيتســ

 الثروة عتربي وهو. اخليزران ثلم والرتابيز الكراســـــي صـــــناعة

 من به بأس ال رحبًا عليهم يدر يثح أصــلي، لألورانج األســاســية

 البتسيطة ملالبسا بعض ورمبا التبغ بعض به يشرتون الذي املال

 ضــخمة وهي انالرات نبات من واحدةال والقطعة. آلخر وقٍت من

 على رصــــونحي وهم. ماليزية الراتدو ســــتة مببلغ ُتبا  احلجم

 يبيعونها ما غالبًاو. واحدة واحدًة عهابي من بداًل بكميات بيعها

 حيث كلنتان، والية من القريبة Perak( برياق) والية يف

ــتأجر  من ةالكبري اللواري بعض الغابة منتجات جتار يتســـــــــــ



 هاعلي وحيملون Jeli جيلي مدينة يف املوجودة الرتحيل شركات

 . دنامل أسواق إىل األخشاب هذه

 طيهاُتع صـــــــغرية آلية مبناشـــــــري تقطع األشـــــــجار هذه

 أداء يف هلم كمتســـاعدة أصـــلي ألورانجا ألبناء باجملان احلكومة

ــا حتى الكبري العمل هذا ــتقرار على عدهمتتســـــ  اإلنتاجو االســـــ

 جزافًا ُتعطى ال شــرياملنا هذه أنَّ إال .احلضــر حياة على والتأقلم

 ريدي من ويأتيه Tok Batin لقريةا رئيس عهدة يف تكون وإمنا

 االنتهاء بعد يعيده ثم يريده لذيا املنشــار منه فيتســتلف القطع

 .عمله من
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كة يف وسط املل
 األحراش

 

 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال

 الملكة في وسط األحراش

 

 امللكة الســـــتقبال الســـــتعدادا يف منهمكني اجلميع كان

ــارك معتســـــكرنا تزور أن قررت اليت . فعالياته نم جانٍب يف وتشـــ

 نانينا وســـــىم زارها عندما بدأت دق امللكة زيارة قصـــــة وكانت



 ســــتة قبل اروب كوتا مبدينة لطانالتســــ قصــــر يف الثالثة للمرة

ــهور ــر جميئنا من كاملة شـــــ  لربنامجا هذا طبيعة هلا حوشـــــ

 بالفكرة املعجبني أوائل من يه وكانت. للمتســـــــاعدة وحاجته

 تواصـــــــل يه وها قبل من الكثريب تربعت وقد. إنشـــــــائها منُذ

ــهم الذي التســـــخي عطاءها  وقد. ملهمةا جناح يف وافر قدٍرب أســـ

 العمل ذاهل املتواصـــلة متابعتهاو ودفعها حبديثها تشـــجع الت

 . يديها لىع وترعر  منا الذي النبيل

 يف َطِمْعَنا ول ماذا: »بالقصــر هازار عندما موســى هلا قال

 لنا دافعًا تكون علها ألحراشا وسط لنا الشخصية مشاركتك

 قيود على وخروجًا صــــــــــــــــــــرالق حياة عن لِك وتغيريًا

 «. الربوتوكول؟

 ربوتوكولال عن خروج هذا يسل بالعكس: »امللكة قالت

 بني أكون أن كثريًا متنيُت وكم عملي، صـــــميم من إنه بل

ــغوفٌة إنينو. الرعية من الناس هؤالء ــة بالرتحال شـــ  ومعايشـــ

 الدعوة لبىسأ بأننى أعدكم ذلكل العادية، حياتهم يف الناس

 اجلامعة يف اوتتســلمن«. الغابة ىلإ تصــلون عندما معكم وأكون

ــر من أنيقًا خطابًا ــ قصــــ  إنَّ: »قولي كلنتان بوالية لطانالتســــ

ــة ارةبزي تقوم أن وافقت امللكة ــ قرية إىل خاصـــ  روال ونقايســـ

 تتسلمتها اليت ةللدعو تلبيًة هناك املقام الطالب معتسكر لتفقد

 «. عهمم كاماًل يومًا ستقضيو املعتسكر يف املشاركني من

 علوت الدؤوب العمل يف انهمكوا قد اجلميع كان

 ينظفون هؤالء .امللكة الســتقبال اســتعدادًا االبتتســامة وجوههم

 طعامال لصــــــــنع  احلطب لبونجي وأولئك االســــــــتقبال  مكان
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ــلون وأولئك ــاٍط يف العمل يراقبون ريهموغ األواني يغتســــ  نشــــ

 اخنرطت اءاألثن هذه ويف. ارينالنا على خيفى ال وابتهاج

 Polash( بوالش)و Zamziri( زمزيري)و Mustuyah( وياُتســـــْوُم)

 ياتوالزهر األناتيك عضب صــــــــــــناعة يف الطالب بعض مع

 . املكان لتزيني الصغرية

 وهي Ketupat الكاتوبات هي هااختارو اليت الزينة كانت

 أشــجار ريدج من ُتصــنع التســعف من صــغرية أناتيك عن عبارة

 دولة كل يف بل بالغابة مكان لك يف املتوفرة النخيل زيت

 األناتيك هذهو. املدن خارج لويةاخل الطرق يف حتى ماليزيا

ــنعها اليت ــع ما كثريًا الطالب يصـــــ  املاليزية املنازل يف توضـــــ

 عليها يغلب خمتلفة أشـــــــكاٌل وهلا األعياد، أيام الزينة بغرض

 . نقودال حافظات أو التسالل طابع

 ضبع جلس الواســـــــــعة حةالتســـــــــا من أخرى زاوية ويف

 التســعف من تيجانًا يصــنعون Hamizar( محيزار) بينهم الطالب

. امللكة قبالاست صفوف يف يقفونس الذين األطفال يلبتسها لكي

 من أنها إال وكاملل تيجان نتســيجها يف ُتشــبه صــغرية تيجان وهي

 محيزار أمام اجلريد أكوام رأيُت وعندما. أيضــــًا األشــــجار ورق

 جبدتي رنيتذك إنك: »قائاًل داعبته العمل يف منهمك وهو

 والتســــــالل، والرباتيل الُبروش عتصــــــن كانت اليت اهلل رمحها

 يف صغارًا أطفااًل كنا عندما بتغض حتى بتسـعفها  نلهو وكنا

 .«دانالتسو بغرب النهود مدينتنا

 املهراجاب اآلن تذكرني أنتو: »لي وقال محيزار ضحك

ــي إىل شــــــريي وكان« كوماري راج اهلندي  عندما الذي رأســــ



 خللفا من غفلوني قد بةالطل بعض أن وجدُت حتتســــــــتســــــــته

 صــــورًة يل وأخذوا أشــــعر أن وند التيجان هذه أحد وألبتســــوني

 تكونل توجناك لقد: »جلميعا لي وقال. اخللف من ســـــــريعة

ــحكنا«. الغابة ملك ــتُ  ليتا الدعابات لتلك مليًا وضـ ــتسـ  أحتسـ

ــرت أنها ــراييين يف سـ ــيمكالن شـ ــاً  العليل، تسـ ــوصـ  قد أنهاو خصـ

 التعامل وتنير ومن باجلامعة مسيالر العمل تعب من أخرجتنا

 .اسةالدر وقاعات املكاتب داخل

 الذين اليوامل أهل لدى ثريًاك تتوفر املرحة الروح هذه

 من وبني مبينه احلواجز تزول اعندم كثريًا املزاح حيبون

 عن عليهم يتعرف مل الغريب خصالشــ كان إذا لكن. يعايشــون

 مبظهر ظهروني فإنهم تلقائي شكلب حياتهم يف يدخل ومل قرب

 وال جيامل الو يعنيه ال فيما تدخلي ال الذي املتحفظ اإلنتســان

 ال ملن جنيكالتســـــاذ يظهرون إنهم لب بكلمة، ولو أبدًا يشـــــارك

 .وكةالضح املرحة طبيعتهم يعرف

 

 

 وصول الموكب الملكي

 مع رتحض حيث اجلمعة حةصبي يف امللكة موكب وصل

 قرية بعدهاو( روال ســونقاي) يةقر فصــدحت حاشــيتها من عدٍد

. عودةال طريق يف اعليه مرت اليت. Sungai Bulu( ُبولو سونقاي)

( احلميد بدع تنكو) التســــــــلطان بنةإ هي( أنيس تنكو) وامللكة

Tengko Abdulhamid قعت اليت كلنتان والية ســـــلطان وزوجة 

 . لتايلنديةا فطاني لوالية تامخةم املاليزي الشمال أقصى يف
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 على هاوزوج امللكة هذه فتق اليت كالنتان وحكومة

 طويلة لتســـــنواٍت اإلســـــالمية ةبالشـــــريع حمكومًة الت رأســـــها

 لربملانا مقاعد مبعظم يهاف اإلســــــــــــالمي احلزب فوز حبكم

 الفيدرالي لنظاما فإن ماليزيا يف كماحل لنظام ووفقًا. الوالئي

ــائد هو ــرة لثالثا الواليات بني التسـ ــلطة. عشـ ــلطانا وسـ  هي لتسـ

 جملس ارســـهمي الذي التنفيذي نباجلا يف يتدخل وال ســـيادية

 وهو األول رالوزي اجمللس هذا أسر على ويقف. الوالية وزراء

 كل نم تتكون كاملة كومةح وله الوزراء رئيس مبثابة

 يف لفيدراليا التشـــــــــريعي اجمللس يف الكُل وجيتمع. الوزارات

  .الدولة عاصمة ملبور كواال

 الغابة يف ليوما إلينا ملكتها ئجتي اليت كلنتان وحكومة

 قوتها من جزءو ماليزيا، يف ئيةالوال احلكومات أقوى من هي

 احلادبني رأكث من إنها حيث. انفتســـه امللكة هذه شـــخصـــية هو

 خالل ومن يو،املال أبناء بني شـــــرهاون اإلســـــالمية الثقافة على

 نهاأ حتتســــــب اليت لعربيةا الثقافة نشــــــر على حرصــــــت ذلك

 هذا عن تأفصـــح وقد إلســـالمية،ا للثقافة احلقيقي الشـــريان

 احلمالت عموتد تشــجع التســنوات دىم على والت. مرارًا الرأي

ــرتك قامسها كوني اليت والدعوية التعليمية  حضـــــارة ثب املشـــ

 خاص قديرت هلا اخلصــوص وجه لىع كلنتان ووالية. اإلســالم

 مع للتعاطف هابرمت ماليزيا دولة أغرى مما. التســوداني للشــعب

 مع الكريم وياألخ تعاملهم يف ًاجلي ذلك برز وقد. التســـــودان 

 باحلملة ثرينمتأ عنه بوجوههم ونالكثري أشاح عندما التسودان

 أن كادتو أوصــــــاله تكليس إىل تســــــع اليت الغربية الدعائية

 . تتسعينياتال عقد من األول صفالن طوال املتسري عن تقعده



 مرور رمي الذي باألمر يتســـت ل التســـودان  مع الوقفة تلك

 مدعاةو فخر مصـــــــــــــدر بأنه رتافاالع من بد ال بل الكرام،

 وملاليزيا. اتالتسنو مدى على يرهاوتطو العالقة بهذه للتمتسـك 

 تقديره قتضــيت أهمية وذو متفرد لدب التســودان بأن جازم اعتقاد

 املتســــــتقبل جلأ من وعقديًا فكريًاو اســــــرتاتيجيًا به واالرتباط

  .احملوري التأثري اتذ األمم مع للعالقات األفضل

 مل التســودانب ماليزيا عالقة نأ يتضــح التأمل من وبقليل

 خالل من هوتتسويق النفط ستخراجا يف املشاركة حد عند تقف

 وإمنا ،Petronas برتوناس ةاملاليزي النفط شــــــــــــركات أكرب

ــمل امتدت ــناعة لتشــ ــراكةو الدولية، والتجارة األثاث، صــ  الشــ

 وهذا. لعاليا التعليم خالل من البشـــري واالســـتثمار الذكية،

 إىل أبنائها نم العشـــــرات ماليزيا لإرســـــا يف جليًا اهر األخري

 اللغة تجماال يف يتخصـــصـــون ذينال الســـيما للتعلم التســـودان

 الدراســة اعاتق بهم امتألت وقد. يةاإلســالم والدراســات العربية

 ومعهد لعاملية،ا أفريقيا وجامعة ية،اإلســالم درمان أم جامعة يف

 بقيمة يزيوناملال أحس وملا. بيةالعر للغة الدولي اخلرطوم

 النتانك والية حكومة أصـــــدرت التســـــودان يف احلقيقي التعلم

 املوقع يثح من وأهمها اليزيةامل الواليات أكرب من وهي

 من ألٍي تســــمحت ال بأن قرارًا اســــيالتســــي والنظام االســــرتاتيجي

 كان إذا الإ الدولة خارج لعربيةا اللغة لتعلم للتســــــفر طالبها

 . التسودان إىل التسفر

ــكَّ وال  عميقًا مغزًىو ُكرَبى دالالٍت ارالقر هلذا أّن شــــ

 الطويلة ياماليز جتارب خالل نم قراءُته تتم عندما خصـــوصـــًا

. التســــــنوات واَلَط اخلارجية الدول نم لعدد أبنائها ابتعاث مع
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 النو  هذا اهجت كلنتان والية شـاط ن يف ســاعد مما أنَّ شـك  وال

 عالقاٍت خلق على احلادبني لتســاســة ا من عدد وجود الثقافة من

 امللكة حلادبنيا هؤالء ومن لتســـــودان،ا وبينها العربية األمة مع

 توطيد يف ريهاغ مع أســهمت واليت يومال تزورنا اليت أنيس تنكو

 . تسودانال مع التعليمية العالقات

ــًا  وهي  أمرب الوقت طوال شـــــــــغولٌةم بأنها ُعرفْتأيضـــــــ

 وحضــــــاريا اســــــرتاتيجيًا همًا ثلمي الذي اإلســــــالمية الثقافة

 الذي لصــرا ا ذلك. للحضــارات ياخلف الصــرا  وســط مباليزيا

 أطلَّْت اليت تعددةامل الصــــرا  تيارات طوســــ وكيانها الدولة أرََّق

 املخاوف هديدت تزايد حيث آسـيا،  قشـر  جنوب يف كثريًا برأسـها 

 على رقيةالشــــ تيمور يف حدث ابعدم خصــــوصــــاً  عديدة، مراٍت

  .العامل من وَمتسَمٍع مرأًى

 بدأت لذيا املاليوي ألرخبيلا عن بعيدة ليتســــــت وتيمور

 التســنوات خالل ذرواحل الريبة من ثريبك الغرب أنظار إليه تتجه

ــابق راءالوز رئيس حكم من األخرية (. حممد ضـــريحما. د) التسـ

 حزب لرئاسة (بدوي أمحد اهلل دعب) التسيد جميء أن شـك  وال

 مليكانيكيةا األغلبية حبكم ةاحلكوم ورئاســـــــــــة احلاكم أمنو

 الغرب خواطر كبري حٍد إىل هدَّأ دق بالربملان احلزب ملقاعد

 أنهم إال ري،حماض شخصية يف لقوةا من ختشى اليت واملنظمات

 فيها تحكمي ال مؤســــتســــات دولة اماليزي أن تأكدوا ما ســــرعان

 . الثوابتو املبادئ حتكمها وإمنا فرد

. صباحًا 16 76 التساعة يف اوحاشيته امللكة حضـور  كان

 املكان بيعةط حتسب البتساطة غاية يف استقباهلا مراسـم  وكانت



 َنفرش طوِلهب الليل أمضــــينا أننا رغم نفتســــها، الزيارة واروف

 العائلة صـــــــورب اجلدران ونزين ون،املل بالتســـــــجاد إقامتها مقر

ــفر اللون ىذ امللكي زيها يف املالكة  كل لون وه الذي األصـــــــ

 . زيامالي يف املالكة العائالت

 رقصـــــ من خصـــــيصـــــًا صـــــورال هذه اســـــتجلبنا قد كنا

ــلطان  انتهاء بعد ونعيدها لدينا هدًةُع لتكون بارو بكوتا التســــــ

ــعنا. الزيارة ــي من عددًا ووضــــــ  اليت قةاألني اجللوس كراســــــ

ــطها ــتطيلة مائدٌة تتوسـ  ِبقطع مُلَحلَّىا الطبيعي الرخام نم متسـ

 بتساطته على ملير األستاذ منزل بداو. الصندل وأعواد األبنوس

 . مكان كل من ورودوال الرياحنُي حفته كقصٍر

 ألســــــــود ا اللون ذات لفارهةا ســــــــيارتها  من امللكة نزلت

ــها ــافحناها كذل بعد ثم الزهور، نم عقدًا األطفاُل وألبتســ  صــ

ــتاذ غرفة يف وأدخلناها فردًا فردًا  اليت أوانج نب رملي األســــــــ

 ال أني رغم. لكيامل باملقام يليق لهع خاصـــــــــًا إعدادًا أعددناها

 ال كما ياتهح يف األكواخ هذه ثلم دخل قد ملكًا أنَّ أحتســـــب

 كوخه حيوي نأ حياته يف حيلم نكا أوانج بن رملي أن أحتسب

 تفعُل اليت ألقدارا مشيئة ولكنها مللوك،ا مقام يف إنتسانًا الصغري

 ومتواضــــعة ذكيًة فوجدتها مللكةا مالمح يف تفرســــُت. تريد ما

 لكل جليدا االصــــطنات على رصحت وكانت. احلدود أبعد إىل

 إما ترد مث كاماًل حديثه كملي حتى إليه وتنظر يتحدث من

 وبتسرعٍة. ملقاما يقتضـيها  اليت امالتاجمل أو االسـتحتسـان   بعبارت

 . امعه احلاضرون تأقلم فائقة
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 النائبة ةامللك مع جاء لذيا الوفد أعضاء ضـمن  من كان

 حاج داتو( بنت Hajjah Ilani( إيالني حاجة) الشـــهرية الربملانية

ــو وهي .Dato Isak )إســــحق  ممثلةو كالنتان اليةبو برملان عضــ

 يإيالن وحاجة. ملبوربكواال املاليزي دراىلالفي الربملان يف الوالية

 دخلَن لالئىا اإلطالق على زياتاملالي التســـــــــيدات أقوى تعترب

 حزب ماءزع أخطر من احدٌةو كذلك وهي. التســـياســـة معرتك

 نوأم حزب من نشــقإ الذي احلزب وهو 40Semangat ســِماجنات

 لوطنيةا املنظمة أعضــــــــــــاء نم جناٌح اّدعى عندما احلاكم

ــتقالل املاليوية  ةطبيع غري قد( UMNO) أمنو حزبهم أنَّ لالســ

 . آنذاك املعلنة األهداف

 لتســـياســـىا الفكر نهضـــة يف تتمثل األهداف تلك كانت

 وهم يوينياملال من األصـــــــليني املواطنني مبادىء على للحزب

 كانوا ولذلك. Bumiputra( األرض ءأبنا) عليهم ُيطلُق الذين

 األقليات دافأه على للحزب تســياســيال املنهج يقوم أن يرفضــون

. اهلندية أو الصــــــــينية األصــــــــول ذوي من األخرى األعراق أو

 املعارض رفالط إنشـق  احلزب رفىط بني اخلالف اشـتد  وعندما

ــتقاًل حزبًا وكون ــة جانب يف وقف متســ  م1940 عام يف املعارضــ

 طلقُي وأحيانًا 40 مساجنات زبح احلزُب يتســــمون جعلهم مما

ــمن يالنيإ حاجة بوجود فوجئُت. 40 حزب عليه  مللكةا وفد ضــ

 شـاشات  على اقفهامو وشـهدنا  كثريًا هاعن قرأنا اليت املرأة وهي

 ومبثل. الوطنيني ونهضــــــة لدولةا أجل من تصــــــادم التلفزيون

 وتتســــأل كواخاأل بني تتجول بدأت العامة احملافل يف صــــوالتها

 داعبت اللحظات كل يف نتوكا. وصـــــــغرية كبريٍة كل عن

 . كرالبا الصباح منذ ناحول حتلقوا الذين األطفال



 مع تتحدثو قهوتها فنجان اولتتن امللكة كانت وعندما

: هلا قالو إيالني حاجة من ىموســـــــــ تقدم دين مات بنقهولو

 ربنامج،ال هذا مشرف عوض إبراهيم عوض بدكتور أعرفك»

 اإلســـالمية معةباجلا لإلعالم اذًاأســت  ويعمل التســودان  من وهو

 «. العاملية

 وقالت نيةثا مرًة إيالني ةحاج صـــــــافحتين الفور وعلى

 عن يقل ال اآلن به تقومون الذي لعملا هذا إنَّ الواقع يف: »لي

 البقا  هذه ىلإ جاءوا الذين لقداميا واملبشــرين الفاحتني دور

 احملبةو الدعوة نور املنيح امليالدي اخلامس القرن يف

 . «اهلل بركة لىع فتسريوا للناس، والتوحيد

 أبعد إىل لي مشــــــجعاً  ذاه إيالني احلاجة حديث كان

 ملشــاركنيا كل ونفوس نفتســي يف احلماس أشــعل وقد احلدود،

 متسئوليتنا بأنَّ نشعر إننا: »أحتسـن  يدجاف هلا وقال. املعتسـكر  يف

 أن ونتمنى. اجلميل الصــــباح هذا يف إلينا بزيارتكم ازدادت قد

 على املدينة حياة يف الشــــباب الءهؤ باخنراط أهدافنا تتحقق

 بقا  لك عمت اليت احلاضــــــرة واملدنية الدين نور من هدى

 عيوب من ملربأةا والعقيدة الفكر سأســا  على والقائمة ماليزيا

لذي ملتسته غراني الُظرف والتواضع اأ«. والتخلف واجلهل الكفر

ــًا وأ يف حاجة إيالني أن أخوض معها يف ب ــوصـ ن عض اأُلنس خصـ

ا هــالي الــذين أحــاطوا بهــ امللكــة كــانــت منهمكــًة مع حــديــث األ  

رملانية ها عن دورها كنائبة بلفرتٍة طويلـة. وبـالفعل حتدثُت مع  

 كفاتها العديدة لرئيسغريت مثار العمل التســــــياســــــي رغم منا

ــًة وزراء الدكتور حماضـــــــــري حممد. وال كأمنا وجدتها فرصـــــــ

د بشـــــخصـــــية الدكتور ســـــاحنة لتعرب لي عن إعجابها الشـــــدي
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 ودهاءه التســــياســــي يف حماضــــري. وقالت إنها حترتم شــــخصــــيته

ب دروسًا الوحيد الذي لقن الغر قيادة الدولة ألنه الزعيم املتسلم

 ى. يف أخالق التعامل مع األمم األخر

ة ها بأنين أقوم برتمجرصـــــــــــــــــــــة ألخربانتهزُت تلك الف

( ينزين الدين مايديم )الكتاب الذي كتبه عنه صـــــــديقه القد

Zainudin Maydin  د وزارٍي رفيع بع والذي كان مرشــحًا ملنصــب

ــى أكثر من عقدين من الزمان يف ــة حترير أن قضـــــــــــــ  رئاســـــــــــــ

 جمموعة أوتوسان ماليو الصحفية. 

ه صــــــــــــدر نإن هذا الكتاب رغم أ»قالت لي حاجة إيالني: 

ه يف الوقوف عنده، ليس ألنمنذ ســـــــنواٍت طويلة إال أنه جدير ب

ة ا ألنه يتحدث عن شــخصــيغاية املتعة واجلاذبية فحتســب وإمن

 . «ل احملافل الدوليةأثارت جداًل سياسيًا واسعًا يف ك

ر حماضــــري شــــخصــــية جديرة حقًا إن دكتو»وقلُت هلا: 

منصــــبه  لتنحي من بالوقوف عندها خصــــوصــــًا وأنه يتســــعى ل  

ه يف د بدوي الذي سينوب عنليرتك موقعه لنائبه عبد اهلل أمح

جــة قــالــت حــا «. الــدفــا  الغــالــب جنيــب تون عبــد الرزاق وزير 

ــيرت»إيالني:  ــاً  إن الفراغ الذي سـ ــيكون عريضـ ــري سـ  كه حماضـ

لنمور ا وإمنا لكل جمموعة ابكـل املقاييس، ليس ملاليزيا وحده 

 ســـــــنوات اجملابهةوال اآلســـــــيوية اليت وجدت فيه ضـــــــالتها ط 

ــنوات  ــتكبار اإلمربيالي إبان ســــــ ــرا  مع املنظومة  لالســــــ الصــــــ

أعوانه من ديناصـــــورات االقتصـــــادية الغربية بقيادة ســـــورس و 

ــبة لألمة االقتصــــــــاد الرأمسالي. وســــــــيكون عريضــــــــ ًا بالنتســــــ



الذي يطل برأســـه كل  اإلســـالمية قاطبة يف ال االســـتقطاب 

 «. حني

ــعرُت بأن فكر احلاجة إيالني ق  جدًا مما كان ريٌبشـــــــــــــــــ

قوفها اليزية رغمًا عن وجيول خباطري عن تقويم التســــياســــة امل  

ــنواٍت طويلة، ولذل  ــة لتســ ــجعُت وقلُت هلا: يف املعارضــ لن »ك تشــ

فراغ زب أمنو أن ميأل اليتستطيع كائٌن َمْن كان من أعضاء ح

ــدة ا  ــري من ســـ ــببه خروج حماضـــ ــيتســـ لزعامة، فهو من الذي ســـ

 خيوط اللعبة داخليًا كشــــــــــــــاكلة القواد املتفردين يف حتري

ــاد من خالوخارجيًا. وقد أثبت ذلك حتى يف جم ل ال االقتصـــ

لة ، وكذلك الشأن يف متسأنظرياته العديدة وكتاباته القيمة

 «. التسالم االجتماعي

كل  قـديرة حاجة إيالني على أمنَـّت النـائبـة الربملـانيـة ال     

 ة اليت صــــنعتها الصــــدف.حرٍف قلناه يف هذه اجللتســــة القصــــري

ور لوطنها ولشـــخصـــية الدكت  أُت يف وجهها تقديرها الكبريوقر

يني كأخطر القادة اآلســـيو حماضـــري الذي برز بالفعل يف بالده

ي كوان يو الـــــذي حكم الـــــذين مل ينـــــازعهم يف التفرد إال ل

ــيوية قبل أســــــــــــنغافورة ألطول فرتة يف تاريخ ال ن زعامة اآلســــــــــ

ــعينيات من ايتنحى بطو  إرادته يف أواخر عقد ا قرن للتتســــــــــــــــــــ

خصــية حماضــري كانت  العشــرين املنصــرم. ومن الواضــح أن شــ 

ائه ل مواقفه القوية وآرلغزًا حمريًا للشـــــــــــــــــرق والغرب من خال

ن يدَّعي عال. ولن يتســتطيع أحد أاجلريئة اليت قرنها دائمًا باألف

ا حماضــــــــــري بني الطب معرفته بتســــــــــر الطريقة اليت مجع فيه

ا الغرب لقن من خالهل ة اليتوالتسـياسة والرؤى الفكرية والديني 
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ــًا يف أخالقيات التعامل، مما ــع يف دروســـــــ  جعله مثار جدل واســـــــ

 األوساط العاملية. 

 قاطبة بيةالغر للحكومات ههاوج اليت رسالتهومن ذلك 

 فيها شـــــارك اليت املتحدة ململكةبا أوكتســـــفورد ندوة خالل من

ــارلس) األمري من بدعوة  دوق) والدهو بريطانيا عهد ولي (تشــــ

 الذي اإلسالم: )وه للجدل مثريًا نوانًاع هلا اختار واليت( أدنربة

 أو عاملا ليس إنه بقوله حديثه دأب قد أنه ورغم(. فهمه أســــيء 

ــا  كبد سمل قد أنه إال ميةاإلســــــال الدراســــــات يف متخصــــــصــــ

 لصنا  املباشـر  هاتهام ووجه. يالمًاإ جوانبها أكثر من احلقيقة

 . باخليانة متسلم كل يتهمون لواا الذين احلقيقيني املشكلة

 حلق لذيا والُغنب الظلم جهو يف صــرخًة كلمته وجاءت

ــالم بأمة ــرحية هدعوت وكانت. الغرب الم خالل من اإلســـ  صـــ

ــحة ــ وعلماء لقادة وواضـــــ ــ َوحِّدوا) أن لمنياملتســـــ  وال فوفناصـــــ

 القادة هؤالء لملث يكونون ما أحوج املتســــــلمني ولعلَّ(. تفرقوها

ــان ويضــــعون احلق قول يف الئم لومة خيشــــون ال الذين  احلصــ

 يعتقدون ام لتطبيق حمتاجون همو. خلفها وليس العربة أمام

 طريقًا يعرف مل الذي اخلنو  وطأة تحت عليهم ُيْمَلى ما وليس

 األمة إنف وباختصـــار. لتســـياســـيةا حياته طوال حماضـــري لقلب

ــلمة ــية  حمتاجة املتســـ  املتقلب املالع جملابهة وزنه يف لشـــــخصـــ

 تبقى مبا عوملةال رياح تعصـــف أن بلق اإليقا  والتســـريع واملتكرب

 أخذُت بأنين ُتأحتستس .ِسواه شيء الو احلق تقول اليت األمم من

 أن اجلميُع يدير اليت إيالني اجةح من الالزم من أطول وقتًا

ــحهألف املكان من ركُتوحت فودعتها معها يتحدثوا  لغريي، تســـ

 متســـتقبليها مع جتلس زالت ما نيسأ تنكو امللكة وأن خصــوصــاً  



 يشــبه  ما إىل الظروف بفضــل  ولحت الذي رملي األســتاذ  مبنزل

  .الرئاسة قصر أو الربملان

 داتو) جدُتو حيث االحتفال نمكا إىل هناك من َخرجُت

ــحيمي بن عارفني. د  نائب Dato Dr. Arifin Bin Suhaimi( ســـــ

 الَّ والذي بالطال لشــــئون  لعامليةا اإلســـــالمية اجلامعة مدير

 بني البالط مع ويتســــــــــــافر ايتهبد منذ الربنامج هذا يرعى

 وها امللكة ســتقبالال إلينا ســيأتي أنهب وعدنا قد وكان. األدغال

 . يفعل هو

 لطالبا أحوال عن قتضــــــــــبًام تقريرًا وأعطيته حّييته

 وقوفنا وأثناء .امللكة جميء قبل هاب قمنا اليت اجلولة وجناح

 على كانهم وأخذ حبرارة ياهافح الغرفة من امللكة خرجت

 بعض فيه نقدمل الغرفة خارج ددناهأع الذي اجمللس يف يتســارها

 . املناسبة ذههل حتيًة الرتفيهية العروض

 بنقهولو القرية شــــيخ  ميينها على وكان امللكة جلتســــَِت

ــًا أســـــود منطااًل لصـــــباحا هذا يف لبس الذي دين مات  وقميصـــ

ــًا أصــــفر ــهر على أســــود وطربوشــ  الذين زينياملالي عادة على أســ

 وعيد لفطرا عيد خصــــوصــــًا ألعيادا أيام يف لبتســــه على تعودوا

ــونه أنهم كما. األضـــحى ــاجدامل إىل الذهاب ندع يلبتسـ  ألداء تسـ

ــلوات ــت دين مات دةالعم من وبالقرب. الصــــــ  من اٌةفت جلتســــــ

 قد ذلكب وهي. واضـــــح بشـــــكٍل لالطو فارعة أصـــــلي األورانج

 اليت ملصــافحةا أثناء الفضــول لكينمت وقد رفيقاتها، عن متيزت

 األســتاذ  وهو اجمللس يف جلاري تفتفال للملكة بعضــهم  بها قام

ــألته أوانج بن رملي ــتاذ لي قالف ،«؟الفتاة هذه نَم: »وســ  األســ
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 امسهنب املتحدثة وهي نا،ه النتســــــــــــاء زعيمة إنها: »رملي

: له قلُت«. ليأصــ األورانج نتســاء خيص أمٍر كل يف واملشــاركة

 ما وســـرعان ،بالنفي فأجاب«. شـــك الب متعلمة فتاٌة إنها إذن»

 كل عن متميزًاو مجياًل يبدو امهاهند لكنَّ: »بقولي قاطعته

  .«!القرية نتساء

ــائ أمية وهي نهنم واحدٌة إنها: »رملي قال  أهل ركتســــ

 الطول ذاه غري للقيادة ؤهلهات صـــــفات أي هلا وليس القرية

: له قلُت«. تاألخريا عن ميزها لذيا املمشــــوق والقوام الفار 

: قال« القبيلة؟ هذه يف القيادة التمؤه من الفار  الطول وهل»

 القيادة مؤهالتو تتصورون مما أبتسط اهن الناس إنَّ الواقع يف»

ــك تكون أن تعدو ال عندهم  باملؤهالت اهل عالقة وال ليًةشــــــــ

ــئ وليس لطوهلا اختريت لفتاةا هذه أن وحتمًا احلقيقية،  لشــ

. هاُهنا األمور من كثرٌي تتسري هكذاو. رفيقاتها عن مييزها آخر

 واحد ملعياٍر فقًاو إال اختياره يتم ال نفتســه القبيلة زعيم وحتى

 وال الرمسية دولةال لغة هي اليت ويةاملالي للغة إجادته هو فقط

 أحد يرثه أن ميكن مات وإذا .أخرى مؤهالت أي إىل حاجة

ــب هذا يف أبنائه ــري املنصــــ  هو ملاليويةا اللغة جييد أن طةشــــ

 ال ولذلك جيبع الناس هؤالء أمر نَّإ حقًا: »له قلُت«. اآلخر

 تلك يف «.وأخبارهم ارخيهمت وإدراك أغوارهم ســـــــرب من بد

ــفارة قأطل قد محيزار كان اللحظة  ربامجل البداية صــــــــــــ

 احلال يف لباُتالطا فبدأت. أنيس كوتن امللكة مبقدم االحتفال

ــيوف على تواحللويا العصـــــري ُيوِزْعَن ــ وكانت. الضـــ  ناديقصـــ

 القرى من ددًاع ُتشــــبع حبيث لكثرةا من أعددناها اليت الطعام

 إلينا محل قد لكةامل موكب أن إال ينا،إل أهلها جاء لو اجملاورة



 هديًة قدمناها اليت الفاخرة شـــــروباتوامل املأكوالت من مزيدًا

 . التسعيد اليوم بهذا احتفاًء القرية ألهل

 أمام ريناحلاضــــ من عدٌد حدثفت الرمسي الربنامج بدأ

 وكان .بالتصــــــــــفيق اكتفت بل كلمة تقدم مل اليت امللكة

 املعتســــكر ببطال وأشــــادوا قدمهامب رحبوا قد املتحدثني مجيع

 وكانت. كررتت ال قد اليت احنةالتســـــــــ هذه هلم أتاحوا الذين

 هي الحتفالا برنامج يف األطول وهي تعبريًا الكلمات أكثر

 مدير نائب( ســــــــحيمي بن رفنيعا. د داتو) األســــــــتاذ كلمة

. الربنامج يوراع الطالب لشـــــئون ةالعاملي اإلســـــالمية اجلامعة

 بتبين فضلهات على للملكة لشـكر ا لتقديم فرصـةً  انتهزها حيث

ــ وعطائها الطالب برامج  العديد ققتحت ملا لواله الذي خيالتسـ

 . األفكار من

 تغيري يف الشــباب  جهود نع حديثه يف أســهب  ذلك وبعد

ــالمية عةاجلام دور وعن اليو،امل غابات بني احلياة وجه  يف اإلســ

 ُتؤوي نهاأ حبكم العامل بقا  كل مع للتواصـــــــل  قنواٍت خلق

. متســـلمة غري لدو بينها العامل ولح جنتســـيًة تتســـعني من طالبًا

 : ربنامجال عن حديثه معرض يف وقال

 اليت التســحنات هذه كل رىن أن من أمجلهناك  ليس»

 من جوًا لتخلق وأسرتاليا وآسيا ورباوأ أفريقيا من إلينا قدمت

 الشـــتات  مجعت اليت بالدنا ربو  نيب واالزدهار والتطور البهاء

 الدين يمتعال ونشــــــــر  األلفة نع الباحثني قلوب بني وألفت

 جلميعا وكان الكلمات نتهتا بذلك«. احلنيف اإلســــــــالمي

  .اجلميل اليوم بهذا ُسعداء
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 طواف بين األكواخ

 للطواف اومرافقوه امللكة كتحتر الكلمات انتهاء بعد

ــحبهاأ أن عارفني داتو مين وطلب القرية، بيوت على  هذا يف صــ

 أصــــــرت حيث اآلخر، تلو واحدًا البيوت على وخرجنا. الطواف

 على الناس حياة على تعرفلل بعضـــــــــــــها دخول على امللكة

 تتحدث نفتســــــهاب امللكة أنَّ قريةال أهل يصــــــدق ومل. الطبيعة

 وأنها صــــوصــــًاخ التســــعيد، اليوم اهذ يف أكواخهم داخل إليهم

 متصـــاًل اهلاســـؤ والَّ. أمامها رأته شـــيء كل عن تتســـأل كانت

 وطبيعة يةاملعيشــــــ  وأحواهلم هماروف عن قابلتهم من جلميع

 . األحراش يف احلياة

ــت خبري مبأنه جييبون اجلميع كان  أي هملدي وليتســــــ

ــاكل ــ ومل. مطالب وال مشــ  للقرية احتياجاٍت عن أحٌد حيفصــ

 بعد. ذلك شـــــاَبَه ما أو خلدماتا يف شـــــٍح عن أحٌد حتدث وال

 اجلميُع فتوجه يةالقر مدرســة زيارة ُدتري إنها امللكة قالت ذلك

 .حنوها

 هو وهذا Kebangsaan Sekolah ةاملدرســ الفتة على ُكِتَب

 صغريين، نيفصل بها فوجدنا شـية احلا ضـمن  ودخلناها. امسها

ــاب من ُبنيْت وقد  هالياأل إغراء بغرض لطوبوا األخشـــــــــــــ

 فقد الشـــبابيكو األبواب أما. فيها أبنائهم وإدخال باالســـتقرار

 دخول تيحت اليت التســــــــميكة لياتالنم من خاص بنوٍ  ُغطيْت

ــوء اهلواء ــرات دخول ومتنع والضـــ  داخل ىلإ واحليوانات احلشـــ

 التســــميك الزنك من ُبِنَي قدف املدرســــة ســــقف أما. الفصــــول



 كل مثل هوو. املنظر مجيل يضأب خبشـــٍب الداخل من وُغطي

 بتســـــــبب داراالحن شـــــــديد جاورها ماو ماليزيا دولة يف البيوت

 . ةالتسن شهور معظم يف لتهط اليت الغزيرة األمطار

ــول داخل ويف ــعت الفصــــ  معهاو األدراج من لعديدا ُوضــــ

. الدراســـة ثناءأ التالميذ عليها سجيل اليت الصـــغرية الكراســـي

ــ األمامي احلائط وعلى ــبورٌة ُثبتت لللفصـــ ــ ســـ  اللون راءخضـــ

. األقالمو والكتب لتالميذا كراســـــــات حلفظ صـــــــغري ودوالٌب

ــى وأثناء ــيةامل لألدوات تفحصــ ــات نم عددًا وجدت درســ  كراســ

: رملي ألستاذا فتسألُت الدوالب خلدا موضوعًة التالميذ وكتب

ــاتهم تبهمك التالميذ يأخذ ال ملاذا»  إىل معهم وكراســــــــــ

 «البيوت؟

 أخذب للتالميذ نتســـــــمح ال إننا: »لي وقال فضــــــــحك

 تعود لن بتساطةب ألنها ذلك بيوت،ال إىل كتبهم أو كراساتهم

 قيمة يعرفون ال هنا فالناس. لبيوتا تلك دخلت إذا أخرى مرًة

 فيها محل ليتا جدًا النادرة حلاالتا ويف. الكراســـــة أو الكتاب

 يف النار ادإليق مجياًل عمًاُط كانت كراســـــــــاتهم التالميذ

 ُيصدقوا مل نالذي لألطفال ريفًةا ُلعبًة كان وبعضها الصباح

 الكراســـــــاتو يومها ومن. دارهم رعق يف إليهم جاءت قد أنها

ــة ــول حبيتســـــ  رينالتما وحيلون لدرسا الطالب يكتب الفصـــــ

 هلم ليس ناه التالميذ أنَّ الحظوامل«. دخلوا كما وخيرجون

ــي زي ــاء ما واحٍد كل يلبس بل موحد مدرسـ . ميلك ما وأ يشـ

 أعباٍء أو التزاماٍت أي يف اهلمإدخ عدم هو ذلك يف والتســـــــبب 

ــة،ا ترك إىل تقودهم قد حمرجة ــاً  ملدرســــ ــوصــــ  مل نهموأ خصــــ

 األسـتاذ  وأضـاف  .مضـنيني  وجهٍد ناٍءع بعد إال للمدرسـة  جييئوا
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 نقدمها اليت مةواألطع احللوى هذه لوال بصراحة: »قائاًل رملي

 وقد طبيعى، شـــــيء وهذا. املدرســـــة إىل أحٌد جاء ملا للتالميذ

 باملدرسة قيمي الذي الطباخ عتربن واآلن. حتساب ألف له عملنا

 أن ونطمع .واملتعلمون العلم غاب غاب إذا فيها شــــــخص أهم

 العلم قيمة يتفهموا حتى الوقت رمرو مع األهالي رغبة تشــتد

 الذين بأطفاهلم إلينا ويرسلوا تقراراالس وقيمة املدرسة وقيمة

 «. ًاحمدد عمرًا فيهم نشرتط ال

 

 سباق الغابة والمدينة

 القرية طرف يف الواقع للميدان ًامجيع انتقلنا املتســـاء يف

ــباقًا القرية لأه مع نظمنا حيث. اجلنوبي  رمايةلل ســـــــــــــــ

ــويب ــباقا يكون أن واتفقنا ،بايب البلو بآلة والتصــ  أهل بني لتســ

. امللكة وفدو املعتســـــــكر طالب من ينةاملد من والقادمني القرية

ــكان وقال  يف بريةك كانت ثقتهم أنَّ داب الذين القرية ســــــــ

ــرمتا ذاإ: »ومهارتهم مقدرتهم ــنهدى علينا نتصــــ  هذه كمل ســــ

«. املدينة يف كموأسر بيوتكم إىل عكمم لتنقلوها مجيعًا اآلالت

. جيوبنا يف ذيال املال كل نعطيكمفتســ هزمناكم وإذا هلم قلنا

 باملال حنفل ال فنحن مبالكم تفظوااح: »وقالوا مجيعًا ضحكوا

 أكرب ثلمت كانت اليت ملتســــــــــــابقةا بدأنا«. إليه حنتاج وال

 األورانج شباب ءجا. الطبيعة على متأقي اليت القرية احتفاالت

 Blaw ةاجملوف العصــــى هذه نم ضــــخمًا عددًا حيملون أصــــلي

Pipe مثانية وقفو. منها عددًا عهم حيمل فرٍد كل جاء حيث 

ــناديد من أفراٍد ــيهم ملونحي القبيلة صـ ــهامهم عصـ  وكان. وسـ



 كهدف امللونة البالونات من عددًا مهل وضعنا أن املتسـابقة  شـكل 

 جمموعات انيمث يف البالونات هذه وُربطت. الرماة عليه ُيصــوب

ـــُدَّ لطوي حبٍل على ُربطتو بالونات ثالث جمموعة بكل  بني شــ

ــجرتني ــرين أمام شـــــ  قمتتســـــــاب كل أمام كان حيث احلاضـــــ

 . مرت ئةما ُبعد على واحدة جمموعة

 أنوا  عظمم جييد الذي وهو Javeed (جافيد) أطلق

 طرف تسابقنياملت من واحٍد كل ضعفو البداية صـفارة  الرياضـة 

 فانطلقت صــاالع ثقب خالل من يعاجلم ونفخ فمه أمام العصــا

ــر ملح من لأق ويف. البالونات حنو متجهًة القوية التســــهام  البصــ

. عةجممو كل من تفجرت دق واحدة بالونٌة هناك كانت

 إطالق يف البشـــــر هؤالء هارةم من ألتســـــنتنا الدهشـــــة وعقدت

ــهام ــعتُو قد فالبالونات. التسـ ــديد ُبعٍد على ضـ  وكانت نهمم شـ

 هذه من احدةو أي تثبيت معه كنمي ال مما بشـــــدة تهب الرياح

 يف املتســـألة نَّأ حنتســـب وكنا دورنا ءجا ذلك بعد ثم. البالونات

 ووقفنا. أمامنا ناهارأي اليت الباهرة جللنتائ نتسبًة البتساطة غاية

 . ناحلاضري مجهور أمام مجيعًا

 سالميةاإل اجلامعة طلبةو الضيوف من مثانيًة كنا

 خٍط يف مجيعًا اوقفن. ملبور كواال من جاءوا الذين من وغريهم

 احكنيض اجلميع فانفجر دايةالب صفارة وُأطلقت متستقيم

 مرتين نم ألكثر واحد سهٌم قينطل مل حيث البكاء لدرجة

 يعًامج وضحكنا. تقدير حتسنأ على أمتار ثالثة أو ونصف

. هل ُخِلَق ملا َيتَسٌرُم الوجود هذا يف الكل أنَّ علمتنا اليت للهزمية

. عمرها طوال ءالعذرا الغابة هذه تشهدها مباراٍة أسخن وكانت

 تلك نباتج على التصفيق يدوى بةالغا تاريخ يف مرٍة وألول
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 تقوده تصفيٌق إمناو عاديًا تصفيقًا ليس وهو امُلْخَضرَّة، التساحة

 اللعب متابعة يف الزمان من ساعتني وأمضينا. وحاشيُتها امللكة

 البهجة واهرت اإلمتا ، لدرجة ثريًاوم قويًا كان العرض ألنَّ

 بني حوشالو عراك أنهكها يتال الوجوه كل على والتسرور

 . التسنني مر على األدغال

 بابش من عدٌد الحتفالا ميدان إىل دخل ذلك بعد

. التاكرو كرةل متنافتسني فريقني اكونو الذين أصلي األورانج

 هلا املرافق الوفدو امللكة أمام حلىا عرضهم ليقدموا جاءوا وقد

 اليوم ذلك يف مأبيه بكرة على رجواخ الذين القرية أهل ومجهور

 الكل كان إمناو مييزهم زي لفريقنيا ألعضاء يكن ومل. التسعيد

 أشار وهنا بينهم قنفر أن لنا بد ال نوكا. العادية مالبتسه يلبس

 اللون كوني حبيث العب، كل أسر على شريطًا نربط أن موسى

 وأحضرنا. لثانىا للفريق األمحر ونوالل األول للفريق األبيض

 والطول ضالعر متوسطة شرائح إىل وقطعناه قدميًا قماشًا

 . قنياملتتساب رؤوس على وربطناها

. التنافس يسمقاي بكل ساخنًة نتكا اليت املباراة وبدأت

 من اهرت اليتو سبقتها اليت ايبب البلو كمباراة كانت حيث

 فشيئًا وشيئًا. عةاملمت الرياضة هذه يف الالعبني مهارات خالهلا

 حجبت ليتا الزرقاء التالل لفخ بالرحيل تؤذن الشمس كانت

 يتوقفوا أن عللجمي موسى فأشار. الكثيفة التسماء غيوم بعضها

 من آخر جزءًا لدينا إنَّ حيث لوقتا يتسرقنا ال حتى اللعب عن

 أماَم يكونس وهو للمتتسابقني اجلوائز تقتسيم هو االحتفال

 وسط لىاملص ساحة حنو ركناوحت اجلميع وتوقف. املصلى

 مراسم وبدأت .املتتسابقني بني ةالضاحك والقفشات التعليقات



 يف ملشاركنيا والشابات الشبان لىع واجلوائز اهلدايا توزيع

 . الزيارة برنامج

 عبارة هيو للفائزين الرمزية اهلدايا بعض امللكة قدمت

 تتساعدهم ليتا الرياضية ألدواتا وبعض ومأكوالت مالبس عن

 اهلدايا هذه ءتجا وقد. متستقباًل موقدراته مهاراتهم تنمية يف

 وألهل طلبةلل وتشجيعًا نامجللرب كهدية التسلطان قصر من

 محيزار تال. ابه نقوم اليت ربامجال يف ينخرطوا حتى الغابة

 يف وقفوا لذينا املتسابقات يف ئزينالفا أمساء الربنامج مقدم

 يد من ديةاهل لتتسلم اآلخر لوت واحدًا وتقدموا طويل صٍف

 . امللكة

 يكتفى وإمنا الرجال امللكة صافحت ال املاليو أهل وكعادة

 جائزته تتسلمي ثم أمامها يقف ندماع قلياًل باالحنناء أحدهم

 ثم لرئيتسيةا املنصة حنو وجهه ًاموجه للوراء خطواٍت ويرجع

 سر عن Mizar( ميزار) وامسه الالعبني أحد وسألُت. ينصرف

 : فقال املباراة تساعا طوال بها لعبوني كانوا اليت املهارة هذه

 لدينا ليسو ُخلقنا أن منذ الرياضة هذه منارس إننا»

 بد ال كان لكولذ الطويلة راغناف أوقات يف نفعله غريها شيء

: قال« للعبة؟ا هذه جاءتكم أين ومن: »سألته«. هلا إتقاننا من

 كهدية لغابةا هذه دخلت قد اكروت كرة أول كانت الواقع يف»

 بها أتى وقد ي،جيل مبدينة أصلي نجاألورا شئون رعاية مكتب من

 وجدهم الذين القرية شباب لبعض وأعطاها املكتب رئيس

 التسلوى بحتأص حتى بها نلعب ناوبدأ يفعلون، فيما حائرين

 وأمتسكُت«. مييو بشكٍل ارسونهامي الذين التسكان لكل الوحيدة
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 نبات نم مصنوعًة وجدتهاف أتفحصها الكرات هذه بإحدى

 امللمس اعمن وهو الغابة هذه يف بكثرة ينمو الذي Rattan الراتان

 .الُصفرة إىل مييل ولونه

 ميُعاجل واصطف جلميل،ا اليوم ذلك ساعات انقضت

 ووسط. نامليمو وركبها مللكةا لودا  الطريق جانيب على

 قرية أنيس تنكو كةاملل غادرت احلارة والتحايا والتهليل التصفيق

 الغابة هذه ياةح يف وصاخب حافٍل يوٍم أمجل بعد روال سونقاي

 . اهلادئة

 لواليواص اجلميع عاد امللكي وكبامل خروج وبعد

 عند األطفال ىعل ُوزعت وقد. نتهيي أال متنوا الذي احتفاهلم

 الزاهية لوانهبأ ماليزيا لدولة ةصغري أعالٌم امللكة مغادرة

 ركنه يفو بالتتساوى وضعت ليتا واحلمراء البيضاء وخطوطه

 وسطه يف لونال أزرق صغري تطيٌلمتس ُوضع اليتسار من األعلى

 كل يرمز ًارأس عشر ثالثة من جنمًة حيتضُن للهالل صورٌة

 والنجمة هلاللا وكال. املاليزية الواليات إلحدى منها واحٍد

 أخذه. اليزيام يف املالكة عائالتال لون وهو األصفر باللون

 كاحللم جاءوا الذين الغابة لزوار به يلوحون وبدأوا األطفال

 . النهار عنفوانو الليل وحشة يبددون اجلميل

 وكان اليوم، اهذ خالل مت ما سطرأ بدأت امللكة رحيل بعد

 على اليوم هذا يف النتسائي الوجود ةكثاف انتباهي لفت ما أكثر

 الرياضية نافتسةامل حضرن قد منهنَّ كثريًا أن حتى. العادة غري

 أنهن رغم عبنيلال والتشجيع بتهاجاال من بكثري راقبنها اليت

 الصغري امللعب ولح البناُت التفت قدو. نتسبية مبعدٍة على ُكنَّ



 اللعب يراقنب كنَّ وبعضهّن. غامر حبفر الالعبني يراقنب وكّن

 أنَّ املرة هذه يف والحظُت. املكان نم القريبة األكواخ عتبات من

 على قماشال من بقطعٍة لُرضعا أطفاهلنَّ ربطَن قد النتساء

 ميارسه الذي هو حبذافريه األسلوب هذا أنَّ واستغربُت. اهورهنَّ

 نتساء وصًاخص أفريقيا ووسط ربغ يف القاطنة القبائل نتساء

  .واملتساليت والفور والزغاوة والفوالنى اهلوسا

 أسلوب يف وال الربط أسلوب يف اختالٍف أي هناك ليس

 حول الثوبب ُيلف ثم األم اهر على ُيبطح الذي الطفل وضع

 الطفل يكون ثحي األمام من لثوبا لُيربط الوجه عدا ما جتسده

 جنده ما البًاغ لذلك احلالة هذه يف احلدود أبعد إىل متسرتخيًا

 بعض أنَّ كرُتوتذ. األم حترك والط العميق النوم يف متستغرقًا

 رشاقة يف تساعدي األسلوب هذا أنَّ اذكرو قد الغربيني األطباء

 أنه كما لشكل،ا بهذا أطفاهلنَّ بطنير الالئى لألمهات القوام

 . ومتني قوٍى بشكٍل لالطف عضالت منو على يتساعد

 إىل يعاجلم عادلكرنفال من انتهاء ذلك ا قليٍل بعد

 بعد مأخذه اجلميع من أخذ قد ءاإلعيا كان أن بعد همأكواخ

 امُلصلى إىل وعدُت أوراقى ومحلُت .القرية أيام من حافٍل يوم

 اليوم هذا حصيلة من به خرجُت يالذ الكنز ذلك يف متأماًل

: لي وقال وسىم عليَّ دخَل مذكراتلل كتابيت وأثناء. الفريد

 هذا يف الناس دأسع إنين: »له قلُتف« اليوم؟ هذا يف رأيك ما»

: لي فقال. «غزيرة مبعلوماٍت مذكراتي سأثري ألنين اليوم

 املكان ذاه يهدأ عندما لك يسأحك وإمنا فحتسب هذا ليس»

 يف لمشاركةل فيه دعوتك يوم ولأ يف بها وعدتك اليت قصيت

 « ؟الوعد لكذ نتسيَت هل الربنامج، هذا
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 أنتظرك لُتز ما وأنا موسى اي أنتساه يفوك: »له قلُت

 حنن إذن: »لي قالف«. ؟الغابة هذه ىلإ جئنا أن منذ الصري بفارغ

 «.اهلل ذنبإ املتساء طوال عكم وسأكون الليلة، موعد على
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. الرحيل تعب من املعتســـكرِ  فراِدأ كُل ونام الليُل، ســـكن 

 موســى كان يثح. عيوْن لنا تغُمض مل وموســى أنا إال يبَق ومْل

 أفراد لك على وســــــــاهرًا ياهمإ متفقدًا اجلميع حول يطوف

ــى يا له قلُت. املعتســــــكر  اليت قصــــــتك عن ندردش دعنا موســــ

 فأنا ريق،الط تعب من نرتاح اعندم لي حتكيها أن وعدتين

 : الق النعاس، عيين يزر مل مثلك

 نعم له ُقلُت .تعلم كما رانيًانصــ األصــل  يف كنُت إنين

 أن بعد طويلة ٍتسنوا منذ أسلمَت قد أنك وأعلُم ذلك أعلُم أنا

ــاً  كنَت ــيتســ ــة يف قتســ  لي قال. نيابريطا يف لكاثوليكيةا الكنيتســ

 التبشــري رســُتد قد كنُت ريطانياب يف كنُت وعندما بالضــبط،

 الصـــغرية ملدنا بإحدى أاافرى ومةنع منذ إجنيلية مدرســـٍة يف

 احملارب اجليش يف يعمل بريطانيًا أبي كان. بريطانيا وسط يف

. الثانية عامليةال احلرب فرتة والط آســيا شــرق جنوب منطقة يف

ــية ملاليويةا أمي على تعرف احلرب وبعد  الزواج أراد ملاو اجلنتســ

 إســالمه تســنحي مل أنه رغم أســلمف ُيتســلم أن عليه فرضــت منها

 . اهذ يومنا إىل لمًامتس حال كل على الَّ ولكنه

 فوليتط كل قضـــيت اليت دنلن مبدينة ميالدي وكان

 أنا أما. اهلل رمحها أمي حياة والط وأشـــقائي وأمي أبي مع فيها

ــييب كان فقد  منذ لتنىمح اليت ألبي جدتي مع أعيش أن نصـ

 متعصــبة متســيحيًة هي كانت ملاو. ســنوات أربع عمري كان أن

 وملا. الكنيتسة متعالي وعلمتين بشـري الت مدارس يف أدخلتنى فقد

 أمي من تعلمتها اليت واملاليوية زيةاإلجنلي اللغتني أجيد كنُت



 يف املبشــرين أحد ألكون مبكرة ٍنســ يف الكنيتســة ابتعثتنى فقد

 شـــــرق نوبج بالد من جاورها ماو وبورنيو أندونيتســـــيا منطقة

 . آسيا

 فيها خلُتأد ســـــنوات التســـــبع اءزه البقا  هذه يف اللُت

 من عدٍد ءبنا يف وأســـــــهمُت نيةالنصـــــــرا يف الناس من العديد

 لشــــــغوفنيا الناس بعض ســــــألنى ياماأل من يوٍم ويف. الكنائس

( ملقدسا بالثالوث) تتعلق ليتا األمور بعض عن باملعرفة

. ذلك إىل ماو( حممد جميء) و تسيحامل وصلب اإلهلية وبالذات

 أن قررُت التالتتســــــاؤ هذه عن كافية إجاباٌت لديَّ تكن مل وملا

 العلم بعمن من ألنهل اتيكانالف إىل وأذهب رحليت أقطع

. وغريها تالتتســاؤال تلك كل عن اإلجابة وأعرف فيها الصــايف

 الرحيل، لىع بعزمى والقتســاوســة ناملبشــري من زمالئي وأخربُت

 يبشــرون بورنيو جزيرة يف هم وبقوا ،الفكرة على مجيعًا فوافقوا

  .تلك االستفتسار حلةر من أعود ريثما باملتسيحية

 مقابلة ُتوطلب ،الربد شـــــــــديد يوٍم يف الفاتيكان دخلُت

 معه موعٍد يدحتد يف أجنح فلم. ىتتســـــاؤالت عليه ألطرح البابا

ــباب وجاهة عن رغمًا  هذه ىلإ للمجيء بى حدت ليتا األســـــــ

 أقابل أن فاتيكانال إدارُة وقررت. بالصـــــع  الوقت هذا يف الديار

 عليه ترددُت. ديرال يف املرموقني ةالقتســاوســ  كبار من آخر رجاًل

ــيح مرٍة كل يف وكان مرات عدة  إنين غمر بوجهه عنى يشــــــ

 هذا يف للفاتيكان آســـــيا غالأد من جميئي ســـــبب له شـــــرحُت

 عن هل وأفصـــــــــحُت مكتبه خلُتد النهاية ويف العاجل الظرف

 الزمن عجالت أنَّو بانتظاري هناك الءالزم أنَّ وأخربته هوييت،

 أريد له قلُت تتســأل؟ أن تريد ماذاع لي فقال. صــاحلي يف ليتســت
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 تصدقها مل ليتا الصـدمة  بل ملفاجأةا وكانت. اهلل عن أسـأل  أن

ــأل الذي لهإإل إنَّ: »لي قال أن أذني  حذائي، حتت ذاه عنه تتســ

ــابًا زلَت ام فأنت األمور هذه مبثل نفتســـك تزعج أال أرجوك  شـ

 «. هذا غري عمل عن لك تبحث ال فلماذا

 ليهع أغمي كمن برأســــي رضاأل ودارت أذني أصــــدق مل

ــتوث نفتســـــي متالكُت ولكين ــ وملا. أمسع مما قألســـ  الرجل عرشـــ

 أســكن وأنا املتســاء يف إىلَّ تأتي أن رجوأ آســف، أنا لي قال مبوقفى

ــري لىع تقويان ال وقدماي منه خرجُت. املبنى هذا يف  من املتســـ

 ؟!منام يف أم لٍمح يف أنا هل. املفاجأة هول

ــو الصـــرب بفارغ وانتظرت ــاء، يعاتسـ  أقدأمي تووجد املتسـ

 ذلك يف عُتمس ما غري أمسع ينعل القديس منزل حنو تهرول

 أمجل من تاتنيف فرأيُت احملدد قتالو يف عليه دخلت. الصــــباح

ــقيانهت كانتا حيأتي يف رأيت َمن  يف لسجي وكان مخرًا تســــــ

 وكأنهم لنشــوةا قمة يف الثالثة كان. عيناي تصــدقه مل وضــٍع

 اإلغراء دمشــــاه من مشــــهٍد يف وأ ســــانباولو كربيهات أحد يف

 . وليووده استديوهات أكرب يف والغرام

 ألجلس قديسال ودعانى!  جديد من األفكاُر برأســي دارت

 زجاجات من ًاعدد حوت اليت صغريةال املائدة حول كرسـىٍ  على

ــكى  ال أنا له ُتفقل لي، وقدمها لًةطوي كأســـــًا وصـــــبَّ. الويتســـ

ــر به أقوم لذيا دوري ألنَّ اخلمر أتعاطى ــمح ال كمبشــ  لي يتســ

ــتخفاف، الحتقارا ملؤها بنظرٍة رمقنى. بذلك  لي وقال واالســ

ــخافاتك يف زلت ما هل  يف الهق ما نفس لي وكرر ؟هذه ســـــ



 كما وقتيًة نزوًة وليتست جد املتسألة أنَّ تأكدُت عندئٍذ. الصباح

 . ةالصباحي زيارتى عند حتسبتها

 وطاف تالتتســاؤال عشــرات دىخبل دارت اللحظة تلك يف

 دراســــــةب مشــــــغواًل قضــــــيتها اليت التســــــنوات كل عرب خيالي

 كل ذكرتوت. الظروف أحلك يف وممارسته املتسيحي التبشـري 

ــلمنيم من األديان فقهاء عم أجريتها اليت املناارات . ويهود تســ

 إجنلرتا يف عهانتســم كنا مثريٍة صــٍةق عند فجأًة تفكريي وتوقف

 . لفاتيكانا زار للمتسيحية بنياملتعص من إجنليزي فتًى عن

 ملتســيحيةا للديانة تعصــبًام الربيطاني الفتى ذلك كان

 وعاد الفاتيكان ىلإ ســــافر األيام من ٍميو ويف اإلجنيل، ولتعاليم

 بني قصــريًا قتًاو ُيمضــى أن وقبل. أىر ما هول من مذهواًل منها

 متسلتسُل بدأ ثم .الظالم جنح يف هولةجم يٌد اغتالته وذويه أهله

. مجيعًا لكواه حتى اآلخر تلو دًاواح أهله يصــــــيب االغتياالت

. األســـرة كوتل الشــاب  ذلك أمر من حريٍة يف الشــرطة  وكانت

 قد الشـــــاب ذاه أنَّ الكنيتســـــة يف اتالشـــــائع جاءتنا النهاية ويف

 أســــرارٍ  لىع واطلع األرض باطن يف مكتبٍة يف جناٍح إىل تتســــلل

 . أحد عليها طلعي أن الكنيتسة تريد ال خفية

 اإلجنيل من أصــــــــــلية بنتســــــــــخٍ  تتعلق األســــــــــرار هذه

 وكلها كتبةامل هذه من ما انمك يف توضـــع وكتب وخمطوطات

 وعلى تســــــيحامل بعد ســــــيأتي  أمحد هامس نبيًا هناك أنَّ تؤكد

ــة. اتباعه الناس ــره تريد ال ولكنها هذا، كل علمت والكنيتســ  نشــ

 لكربىا الفتنة ســـــــيكون  نهأل القتســـــــاوســـــــة  حتى الناس على

 ملخطوطاتا هذه متزيق تريد ال وهي. العامل يف للمتســـــــيحية
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ــاس جيوز ال إرثو حق أنها ليقينها والكتب  ولذلك. هب املتســــــ

 من الصواخل الربيطاني لشـــــــابا ذلك بقتل لرجاهلا أوعزت

 هذا أغوار يتسـرب  أن ذلك بعد فتســهن ألحٍد تتسـول  ال حتى أسـرته 

 يزال ام واحلديث- القصــــــة ذهه كل تذكرُت. اخلطري األمر

 خصوصًا ،لاجملهو وأستكشف صعابال أخوض أن وقررُت -ملوسى

 هذا بيد فيةاخل املكتبة هذه فتاحم أنَّ متســــــــــبقًا علمُت وأنى

 . أمامي الذي الرجل

 تســــــــكيمت من وبداًل جربة،الت خبوض الشــــــــعور متلكين

 تقضي واليت ة،الكاتدرائي يف صغرى نذم تعلمتها اليت باملبادىء

 اخلمر له صـــُبأ بدأُت كئوســـها أدير وال اخلمور أتعاطى ال بأن

. اخلمر بفعل الوعى عن ابتاغ اللتني الفتاتني مع بنفتســـــــــي

ــيئًا  صــــََرْفُت ندهاع متامًا، الوعى عن ثالثتهم غاب فشــــيئًا وشــ

 . الوقت بعض فيها لنقضي املكتبة إىل ناب هيا له وقلُت الفتاتنِي

 وهو أقوده توالل تردد بال ًاطائع قام أن دهشــــتى كانت

ــراد إىل نزلنا حتى يرتنح . أرى ملا ذهلُتو األرض باطن يف يبســ

ــراُت. تيحيا يف أراها مكتبٍة أضــــــــخم  الكتب نم األلوف عشــــــ

 ذلك اهاحو اليت األرفف يف مرصـــــوصـــــًة كانت واملخطوطات

 الكتب هذه لك بالتهام جارف شعوٌر وإنتابين. األسطوري املكان

  .سبيال ذلك إىل أستطيع لو

 إىل ادنيق الذي ما أدري ال كاجملنون، ببصـــــري جتولُت

 ويتســارًا ميينًا أتلفت واللُت. الضــبطب أريُد وماذا الفضــول هذا

 النائمك فوجدته لصــــــاحبى ظرُتن وفجأًة. اجملهول من خوفًا

 أرمقو الكتب بعض أفتح دأتوب واإلعياء التســـــــــــكر فرط من



. تقف ومل ســــيبرأ األرض دارت فجأةو فائقة، بتســــرعٍة عناوينها

 خمطوطٌة للهوليا زمان، منذ عنه ُثأحب اللُت الذي الكنز إنه

 إال منها عيين تقع مل قديم جنيٍلإل اإلجنليزية للغة مرتمجة

 امسه بعدي نم سيأتي برسوٍل شـركم أب أنا : ]املتسـيح  قول على

 [. أمحد

 كأني يهاف بصرى وتتسـمر  مراتو مراٍت العبارة هذه قرأت

 اهلروب يف ُتفكر. الوجود سرارأ ألكتشف الغيب عامل من جئت

 يف ببصــــرى ولأجت فبقيت تطاوعانى مل قدمّى ولكنَّ املكان من

 . الرفوف بقية

 وقعت يثح دقائق، ثالث من لأق بعد املفاجأة وتكررت

 على لكتبا من أمامي اليت املاليني هذه كل وســــــط من يدى

 ،(ســيناء بلج أســرار) أي Secrets of Mount Sinai امسه كتاٍب

ــة  أحد من مرارًا كتابال هذا عن مسعُت قد وكنُت ــاوســـ  القتســـ

 حيث الكنيتســة، متعالي على املتمردينو األديان حبوار الشــغوفني

 املصــــــــرى رئيسال زيارة بعد ُكتب دق الكتاب هذا إنَّ لي قال

 عاهدةم على وقع حيُث لقدسل التســـــــادات أنور حممد الراحل

 بعض ىلإ بوضــــوح أشــــار قد كتابال هذا. إســــرائيل مع الصــــلح

 متتســه أن بلق األصــلي اإلجنيل نم لنتســخ القدمية املخطوطات

 كان ندماع الفلتســـــــطينني الحنيالف أحد وجدها التغيري يد

 جيهل لفالحا ذلك كان وملا. اعيةالزر أرضـــــه يف جدواًل حيفر

 علماء بعض نهم اشرتاها فقد يةالتارخي املخطوطات هذه قيمة

ــاومو الربيطانيني اآلثار ــة فيها اوسـ  دفعت اليت بويةالبا الكنيتسـ

 ذهه حمتويات على لتتســـــــــــــــــــرتا مقابل طائلة أموااًل هلم

 من سـيأتي  ســواًلر هناك إنَّ ملتسـيح ا قول تؤكد اليت املخطوطات
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 مكتبة) يف املهمة املخطوطات ههذ وحفظت. أمحد إمسه بعده

ــار قد الكتاب هذا كان وملا(. الفاتيكان  األمر هذا إىل أشـــــــــ

 بعضب واحتفظت إعدامه ةالكنيتســـــــ حاولت فقد بالتفصـــــــيل

 . ريةالتس مكتبتها يف منه النتسخ

 وهممُت لعج على وتصــفحته ي،أمام الكتاَب هذا وجدُت

ــعه  أرتديها ليتا الثقيلة للتســـرتة تيةالتح اجليوب أحد يف بوضـ

 القتســـيس تهرنيان وهنا الليلة، لكت يف القارس الربد شـــدة من

 ما حيدث تســـوفف وإال املكان ذلك نم باخلروج عليَّ أشـــار الذي

. أريد ما لُتفع قد كنُت احلظ تســــنحل ولكين عقباه، ُتحمُد ال

 أنَّ وأحتســتســُت فعلأ ماذا أدري ال يمالبه الليل حلك يف وخرجُت

 يف ســرت قد ديدةج روحًا وأنَّ عقلى نمكا ُوضــع قد جديدًا عقاًل

 اجلانح يالاخل بى طاف. فمى لءم أصـــرخ أن عليَّ تلُح جتســـدى

 إىل أعود الأ األمَر حتســــــمُت أخريًاو. والقرى املدائن شــــــتى يف

ــيوية البالد يف رفاقى  إىل ائرةط أول يف توجهُت إمناو اآلســــــــ

 .بريطانيا

 غريب تســاٌسوإح لندن يف لعريقا هيثرو مطار إىل وصــلُت

 ينيرمقون الناس مجيع أّن أحتســــــــــــــــُب كنت كيانى ميأل

 قد كياني يف جزٍء كل بأنَّ حسُّأ وكنُت اجلريئة بنظراتهم

 أسرار تكشف نأ حتاول نفتسي خلجات من َخَلجٍة كل وأنَّ تبدل

 متسجٍد صوَب وتوجهُت أمامي جدتهاو سيارة أول أخذُت. الوجود

ــغري ــغارًا ناك أن أيام عليه ددنرت كنا لندن قلب يف صـــ  يف صـــ

ــري، مدارس  به ربطنات الذي إمامه مع دلنتجا وكنا التبشـــــــ

ــنوات امتدت قدمية معرفٌة  تحاورن وقتال طوال كنا. لتســــــــــ

ــيحية عن ونتجادل ــالمواإل املتسـ ــاً  سـ ــوصـ  من توحيدال عن وخصـ



 بني من لتنىمح اليت املقدس ثالوثال وفكرة ميالاإلســ منظوره

 املتســجد إىل عيدنىت واآلن الفاتيكان ىلإ بى وعادت املاليو غابات

 . احلوار منه بدأ الذي

 به نتسعد كناول الشجار درجة ىلإ بيننا يشتد احلوار كان

 سنوات بعد جداملتس إمام على خلُتد. للحقيقة طالبًا كنا حيث

. الدنيا أقاصى أقصى يف الرتحال روفا عليَّ أملتها الفراق من

 وجهه زوتغ التجاعيُد بدتو رأسه على خط قد الشيب كان

 . ريتنيالصغ عينيه من يشع انك الربيق أنَّ رغم الوقور

 بني فضلهاي كان اليت التحيةب عادتي غري على هحييُت

 لتسانه عقدت قد شةوالده عليَّ ردَّ(. عليكم التسالم) وهي التحايا

 هذه كل عدب جديٍد أمٍر يف عراكلل ثانيًة جئت هل لي وقال

 مبحمد مؤمنًا اليوم جئتك اوإمن كال له قلُت التسنوات؟

 يصدق مل. سالماإل نور إىل هدانى يالذ الواحد باهلل ومصدقًا

 الغامر لفرحا من سحابٌة وجهه قتسمات وعلت مسع، ما اإلمام

 . البياض اصعالن ثوبه على سالمًاو بردًا ستهطل أنها حتسبُت

 الذي ما ربكب لي قل اهلل، اركوتب اهلل شاء ما لي قال

 جبانب كانت يتال الصغرية ألريكةا على جلتسُت موسى؟ يا حدث

 بربك له ُتوقل بالتفصيل شيء لك له وشرحُت الصغري سريره

 أمامي ألمرا ينجلى حتى إنتسان يأل اخلطري التسر بهذا تبح ال

 . كاملة بصورٍة

 يكون نأ أخشى ولكين بلى،: قلُت« تؤمن؟ أومل: »قال

. متامًا عرفهون تعرفه الذي نيالربيطا الشاب كمصري مصريي

 احلادثة تلك عدب غريب بشكٍل لكينومت قليب، اإلسالم دخل لقد
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 اإلمام ذلك مع أحتدث منتظم شكلب املتسجد على أتردد واللُت

 وعبودية اإلله بذات يتعلق ما وصًاخص املعرفة معني من وأنهل

. بالكنيتسة اتىسنو طوال فكرى شغال اللذان األمران وهما النبى

 على آليُت تسوءب لي يتعرض مل أحدًا وأنَّ باألمان أحتستسُت وملا

 نفس يف سالمباإل للتبشري آسيا قشر جنوب إىل أعود أن نفتسي

 إنين حيث انية،بالنصر التبشري يهاف أمارس كنُت اليت األماكن

 من موعةجم ضمن آسيا شرق نوبج ربو  من الكثري يف جتولت

 زماٍن منذ قا الب هذه إىل وصلت اليت الكنتسى التبشري مجاعة

 اليت األسر نم املئات بل عشراتال تلك أذكر واللُت. طويل

 أعيد أن نفتسي ىعل وآليُت لنصرانية،ا إىل الوثنية من نقلناها

 متساجد إىل ابنائه يف أسهمت ليتا واألديرة الكنائس تلك كل

 . نويت ما ذأنف أنذا وها اهلل لتوحيد

 القصة لكت من موسى فرغ أن دبع عيوني من النعاس طار

 له قلُت ذلك غمر ولكن سؤال ألف رىخاط يف تركت اليت املثرية

 يوٍم فجر ىلإ متيل التساعة اربعق كانت فقد خري على تصبح

 . الدنيا على أقبل جديد

 صرياحل ذلك فوق جتسدى ىعل الغطاء أفرد أن وقبل

 عميٍق ُثباٍت يف راح قد موسى انك املصلى أرضية على املفروش

 . األصوات كل على شخريه وعال

 هذه من غدًا الرحيل أمل على ميقع لنوٍم استتسلمُت وبعده

 .ملبور كواال دينةم إىل عائدين نفتسناأل حبيبًة صارت اليت الغابة

 يف املاليو اباتغ بني قضيناها ليتا األيام أسعد بذلك وانقضت



 وقد ذاكرة،ال أعماق أعمق يف تانطبع أن بعد كلنتان والية

 . األبد إىل تبقى

 

 
 انتهى
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